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Hitit Üniversitesi’nde “Üniversitenin Turizme, Turizmin
Üniversiteye Katkısı’’ isimli konferans Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın
katılımıyla Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Üniversite öğretim elemanları,
Çorum’un otel işletmecileri ve çok sayıda öğrenci
katıldı.

Müzeler Gününü

fırsat bilelim

Vali Ahmet Kara, yedi bin yıllık kültürel mirasa sahip
Çorum’da sahip olunan değerlerin korunması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılması
gereken çalışmaları anlatmanın, müzeleri tanıtarak
halkın değerlere sahip çıkmasını sağlamak amacı ile
Yýl: 1 Sayý: 146 kutlanan Müzeler Gününün önemli bir fırsat olduğunu
söyledi.
Sayfa 3’te

Kurtuluş ateşi
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Sayfa 5’te

‘Korkmayacağız
yılmayacağız’

Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete

Vali Kara, “Türk Milletinin kaderinin kurtuluş ateşi çizmiştir” sözleriyle
19 Mayıs 1919’da başlatılan kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Şeker işçilerinin
eylemi sona erdi

Cumhuriyet
Halk
Partisi
Gençlik Kolları Başkanı Onur
Topkül, gereksiz çabalarıyla
milli bayramları kutlamama
gayreti içinde olan siyasal iktidarın tüm milli bayramlarda bir
bahane buldukları gibi bu yılki
19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’nın da bombalı saldırı
olacağını gerekçe göstererek
halkı sindirme, korkutma, meydanları boş gösterme
çabaları içinde olduğunu söyledi.

Çorum Şeker Fabrikası’nda çalışan ve bir süredir 2 saat ücretsiz
fazla mesai yapan işçilerin eylemi amacına ulaştı
Sayfa 4’te

Otomobilde takla
atma anını yaşadılar

Emniyet kemeri kullanımının
önemine dikkat çekmek isteyen
Çorum polisi, vatandaşlara otomobilde
takla atma anını
yaşattı.
Sayfa 5’te

Sayfa 7’de

‘Hertelden’de

mikrofon sende

Sürekli ve hızlı gelişen bir
dünyada zevkler de her geçen
gün değişerek artıyor.

MEB Müsteşarı Çorum’daki

okulları örnek gösteriyor

Çorum İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün proje tabanlı çalışmaları meyvelerini vermeye başlaSayfa 4’te
dı.

8’de

‘Çorum'un tüm sorunları

Hafızlık okulu
için
müracaatlar
başladı

kask dağıtılacak

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası, Karayolu
Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla bu
yılda motosiklet sürücülerine olası kazalarda
can güvenliğinin önemli bir koruyucusu olan
Sayfa 3’te
kask dağıtacak.

bizim önceliğimizdir’
Sayfa 4’te

Çorum'da
FETÖ/PDY
Operasyonu
Sayfa 5’te

Sayfa 5’te

Sayfa 5’te

‘Başımızı öne eğecek
hiç bir şey yapmadık’

Oğuzlar Ceviz Üreticileri
Tarımsal Birliği Başkanı
‘Oğuz Hantal’ oldu
Sayfa 4’te

Sayfa 4’te

Belediyespor’da olağan genel kurul yapıldı

Motosiklet sürücülerine

TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş
ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal ortak bir mesaj
Sayfa 3’te
yayınladı.

‘Terör bahanesi ile
bayramlarımızı
yasaklayamazlar’

19 Mayıs
tatili
1 gün

‘19 Mayıs tarihin dönüm
noktalarından birisidir’

8

Sungurlu Mesleki Eğitim Merkezinden örnek uygulama

‘SGK reformlara
odaklanmıştır’

8’de

7

Yıldırım, aday
olacağı
iddialarına yanıt
verdi 7’de

Sayfa
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Çorum’da genç nüfus oranı

yüzde 14,8 olarak gerçekleşti
TÜİK’in yaptığı araştırmalara göre
Çorum’da 2015 yılında genç nüfus
oranı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.
Türkiye nüfusunun ise yüzde
16,4’ünü genç nüfus oluşturdu.
Türkiye nüfusunun ( 78 milyon 741
bin 53 kişi ) 2015 yılında yüzde
16,4’ünü ( 12 milyon 899 bin 667
kişi) 15-24 yaş grubundaki genç
nüfus oluşturdu. Bu nüfusun, yüzde
51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde
48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

GENÇ NÜFUS
ORANININ EN
YÜKSEK OLDUĞU İL
HAKKARİ OLDU

Genç nüfus oranının en yüksek
olduğu il yüzde 26,6 ile Hakkari
oldu. Bu ili yüzde 24,2 ile Şırnak ve
yüzde 23 ile Siirt izledi. Genç nüfus
oranının en düşük olduğu iller ise
sırasıyla yüzde 13,3 ile Muğla,
yüzde 13,8 ile Sinop, Balıkesir,
Zonguldak ve yüzde 14,3 ile İzmir
oldu.

EN ÇOK GENÇ NÜFUS
GÖÇÜ
ALAN İL KARABÜK
OLDU

Genç nüfus net göç hızı incelendiğinde, en yüksek net göç hızına
sahip olan il binde 76,6 ile Karabük
oldu. Karabük ilini binde 49,5 ile
Gümüşhane ve binde 37,8 ile Bolu
izledi. Genç nüfusta göç veren iller
incelendiğinde, en fazla göçü binde
57,1 ile Yozgat verdi. Bu ili binde
42,5 ile Muş ve binde 33,9 ile Iğdır
izledi. Yükseköğretimde net okullaşma oranı kadınlarda yüzde 41,1’e
yükseldi.
Türkiye’de 2014/’15 öğrenim döneminde yükseköğretim net okullaşma oranı bir önceki yıla göre azalış
göstererek yüzde 39,5’e düştü.
Erkeklerde bu oran yüzde 38,9’dan
yüzde 38’e düşerken, kadınlarda
yüzde 40,9’dan yüzde 41,1’e yükseldi. Ortaöğretim net okullaşma
oranı ise bir önceki yıla göre artış
göstererek yüzde 79,4’e yükseldi.
Erkeklerde bu oran yüzde 77,2’den
yüzde 79,5’e, kadınlarda ise yüzde
76,1’den yüzde 79,3’e yükseldi.

GENÇ KADINLARDA
İŞSİZLİK ORANI GENÇ
ERKEKLERDEN DAHA
YÜKSEK OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması
sonuçlarına göre 2015 yılında gençlerde işsizlik oranı yüzde 18,5 oldu.
Bu oran genç erkeklerde yüzde
16,5, genç kadınlarda ise yüzde
22,2 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla
göre 0,1 puan düşerken, genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla
göre 1,8 puan artış gösterdi.
İstihdamdaki gençlerin yüzde 50,1’i
hizmet sektöründe yer aldı.
Gençlerde istihdam oranı 2014 yılına göre 0,7 puan artarak 2015 yılında yüzde 34,2 oldu. İstihdam edilen
gençlerin yüzde 18,5’i tarım, yüzde
31,4’ü sanayi, yüzde 50,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

OBEZ GENÇLERİN
ORANI ÖNEMLİ
BİR DEĞİŞİM
GÖSTERMEDİ

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2012 yılında obez gençlerin oranı yüzde 3,8 iken bu oran
2014 yılında yüzde 3,3’e düştü.
Gençlerde obezlik cinsiyete göre
incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha obez olduğu görüldü.
Obez olan genç erkeklerin oranı
2014 yılında yüzde 3,2 iken genç
kadınların oranı yüzde 3,5 oldu.

GENÇLERDE YARALANMA VE ZEHİRLENME
NEDENİYLE ÖLÜMLER
DAHA FAZLA OLDU

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 2015 yılında gençler arasında en fazla ölüm oranı dışsal yaralanma ve zehirlenmelerde oldu.
Genç erkeklerde dışsal yaralanma
ve zehirlenme nedeniyle ölümler
yüzde 57,7 oranında gerçekleşirken,
genç kadınlarda bu oran yüzde 33,8
oldu. İyi huylu ve kötü huylu
tümörler nedeniyle ölümler genç

erkeklerde yüzde 11,1, genç kadınlarda yüzde 19 olarak gerçekleşti.
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HER DÖRT
GENÇTEN ÜÇÜ
İNTERNET KULLANDI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre 16-24 yaş
arasındaki gençlerin İnternet kullanım oranı 2014 yılında yüzde 73
iken, 2015 yılında bu oran yüzde
77’ye yükseldi. Genç kadınlarda
İnternet kullanım oranı 2015 yılında
5,7 puanlık bir artışla yüzde 68,9
olarak gerçekleşirken genç erkeklerde bu oran yüzde 85,1 oldu.

YURT DIŞINA EĞİTİM
AMAÇLI GİDEN
GENÇ KADIN ORANI
DAHA YÜKSEK OLDU

Vatandaş giriş anketi sonuçlarına
göre yurt dışına giden gençler arasında gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için giden gençlerin
oranı 2014 yılına göre 3,1 puan
artarak, 2015 yılında yüzde 47,2
oldu. Bu oran genç erkeklerde 3,9
puan artışla yüzde 46,5, genç kadınlarda 0,7 puan azalışla yüzde 49,3
oldu. Yurt dışına çıkan gençler arasında yurt dışına eğitim amaçlı
gidenlerin oranı 2015 yılında yüzde
15,8 oldu. Bu oran genç erkeklerde
bir önceki yıla göre 3 puan artış
göstererek yüzde 14,3 oldu. Genç
kadınlarda ise bir önceki yıla göre
0,2 puan azalarak yüzde 20,3 olarak
gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE
63,8’İ MUTLU
OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması
sonuçlarına göre gençlerin yüzde
61,2’si, 2014 yılında kendisini
mutlu hissederken, bu oran 2015
yılında yüzde 63,8 oldu. Mutluluk
oranı 2015 yılında genç erkeklerde
yüzde 58, genç kadınlarda ise yüzde
69,5 olarak gerçekleşti.
Genç kadınlar mutluluk kaynağı
olarak sevgiye erkeklerden daha
fazla değer verdi. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre
gençlerin mutluluk kaynağı olan
değerlerde ilk sırayı yüzde 49,4 ile
sağlık alırken bunu yüzde 21,6 ile
başarı, yüzde 20,2 ile sevgi izledi.
Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk
sıra değişmezken ikinci sırayı
erkeklerde yüzde 26,6 ile başarı,
kadınlarda ise yüzde 22,5 ile sevgi
aldı.

GENÇLERİN YÜZDE 83’Ü
GELECEKTEN
UMUTLU OLDUĞUNU
BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması
sonuçlarına göre gelecekten umutlu
olan genç oranı 2014 yılında yüzde
78 iken 2015 yılında yüzde 83 oldu.
Genç erkekler 2015 yılında yüzde
83,1 oranında geleceklerinden
umutlu iken, genç kadınlarda bu
oran yüzde 82,9 olarak gerçekleşti.
Genç kadınlar aile bakımına, genç
erkekler istihdama daha fazla
zaman ayırdı. Zaman kullanım araştırması 2014-2015 sonuçlarına göre
genç nüfus, bir gün içindeki toplam
zamanının üçte ikisini temel faaliyetlere (9 saat 9 dakikasını uyku, 2
saat 44 dakikasını yemek, 2 saat 7
dakikasını istihdam, 1 saat 51 dakikasını eğitim vb.) ayırdı.
Kalan zamanının 2 saat 13 dakikasını TV izleme, radyo, müzik dinleme, 1 saat 46 dakikasını sosyal
yaşam ve eğlence, 1 saat 52 dakikasını hane halkı ve aile bakımına
ayırdı. Diğer faaliyetlere (ulaşım,
hobiler vb.) ise 2 saatten az zaman
kullandı.
Genç erkekler bir gün içinde hane
halkı ve aile bakımına 34 dakika
ayırırken, genç kadınlar bu faaliyete
3 saat 9 dakika ayırdı. Sosyal yaşam
ve eğlenceye genç erkeklerin 1 saat
50 dakika, genç kadınların ise 1 saat
42 dakika ayırdığı gözlendi. TV
izleme, radyo ve müzik dinlemeye
genç erkekler ortalama 2 saat 6
dakika, genç kadınlar 2 saat 21
dakika ayırdı. İstihdama harcanan
zaman genç erkeklerde 3 saat 4
dakika olarak gerçekleşirken genç
kadınlarda bu süre 1 saat 10 dakika
oldu.
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Hitit Üniversitesi’nde “Üniversitenin Turizme, Turizmin
Üniversiteye Katkısı’’ isimli
konferans Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Filiz
Kılıç’ın katılımıyla Rektörlük
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Üniversite
öğretim elemanları, Çorum’un
otel işletmecileri ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, üniversitenin pek çok alanda şehirle çok
ciddi bir bütünleşme, iletişim
ve etkileşim içerisinde olduğunu belirterek, “Turizm potansiyeli çok yüksek olan ilimizde, turizm konusunda ciddi
katkılar sağlayacağına, önemli
bir hızlandırıcı rol oynayacağına inandığımız pek çok
çalışma yaptık. Bunlardan bir
tanesi de geçtiğimiz sene
onaylanan
Turizm
Fakültemizdir. Şu anda ön
lisans düzeyinde devam
etmekte olan eğitimlerimiz
kısa bir süre içerisinde Turizm
Fakültemiz bünyesinde de
başlayarak turizm alanında
sadece bilimsel olarak değil
yeni açılımlar ve istihdam
konusunda da çok büyük
katma değer sağlayacağı inancındayım” dedi.
“Üniversitenin Turizme,
Turizmin
Üniversiteye
Katkısı’’ konulu konferansta
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Filiz Kılıç’ın önemli bilgiler
aktaracağını ifade eden Rektör
Prof. Dr. Alkan, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Filiz
Kılıç’a teşekkür etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Filiz Kılıç, “Bugün petrol,
gıda ve otomotiv endüstrilerinin meydana getirdiği geliri
aşan geliriyle turizm sektörü,
dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomik sektörü unvanını
taşımaktadır” diyerek Dünya
Turizm Örgütü’nün verilerine
göre uluslararası turizm gelirleri ve seyahat eden kişi sayıları hakkında bilgiler verdi ve
“Son 30 yıl içerinde dünya
genelinde turist sayısı yaklaşık
4 kat, turizm gelirleri ise 12

kat artış göstermiştir” dedi.
Prof. Dr. Kılıç, Dünya Turizm
Örgütü’nün istatistiklerine
göre toplam turist sayısının
2030 yılına kadar 2 katına
çıkarak 1,8 milyara ulaşacağını ve 11 kişiden 1’inin turizm
sektöründe istihdam edileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Türkiye’de turizm sektörünün
1980’lerden itibaren önemli
bir gelişme gösterdiğini ve
ülkemizin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına katkı sağladığını
ifade eden Prof. Dr. Kılıç,
Türkiye’de turizm sektörünün
döviz girdisinin artmasına,
yeni istihdam alanlarının oluşmasına, bölgesel kalkınmaya,
sektöre girdi sağlayan 54 farklı sektöre yönelik katma değer
oluşmasına ve devlet gelirlerinin artmasına önemli düzeyde
katkısının bulunduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Kılıç, “ Türkiye,
dünya turizm pazarında yüzde
3,7’lik, Avrupa pazarında
yüzde 7,1’lik paya sahiptir.
Dünya Turizm Örgütü’nün
verilerine göre, Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen
ülkeler arasında 2014 yılında
6. sırada, en çok turizm geliri
elde eden ülkeler arasında 11.
sırada yer almıştır. Yine aynı
yılda ülkemiz, Avrupa’nın en
çok ziyaret edilen 4.
Destinasyonudur” diye konuştu.
2015 yılında Türkiye’yi 36,2
milyon turistin ziyaret ettiğini
belirten Prof. Dr. Kılıç, “2015
yılı itibariyle, yatak kapasitemiz 1,1 milyon, devam eden
yatak kapasitesi yatırımımız
ise 40 bindir. Sektörde 1 milyondan fazla sigortalı çalışan
bulunmaktadır. Doğrudan ve
dolaylı istihdam dikkate alındığında ise, çalışan sayısının 2
milyonu geçtiği görülmektedir. Bu sayı ise, Türkiye’deki
toplam istihdamın yaklaşık
olarak yüzde 8’ini oluşturmaktadır” dedi. Turizm sektöründe çalışanların büyük
önem arz ettiğini vurgulayarak
konuşmasına devam eden
Prof. Dr. Kılıç, turizm işletmelerinde kaliteli hizmet vermenin nitelikli personelle mümkün olabileceğini ifade ederek
iyi eğitim almış ve tecrübeli
çalışanların işletmeler arasındaki rekabette belirleyici bir

öneme sahip olduğunun altını
çizdi.
“Turizm eğitimi, turizm hareketini ve ekonomisini halka ve
öğrenim gören gençliğe öğreterek, turizm konusunda bilgili, kalifiye personel ve yönetici yetiştirilmesini amaçlayan
çalışmalar bütünüdür” diyen
Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2014 yılı
Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzuna
göre Türkiye ve KKTC’de
turizm eğitimi veren 56 üniversitenin bulunduğunu söyleyerek
“Yükseköğretimde
turizm eğitimi veren fakültelerin bulundukları bölgeye ve
bölgedeki paydaşlarına sayısız
katkıları bulunmaktadır. Söz
konusu bu katkılar, ekonomik,
sosyal ve kültürel bağlamlarda
kapsamlı ve uzun dönemde
etkileri derinleşen bir niteliğe
sahiptir” dedi.
“Karşılıklı paydaş olarak
değerlendirilen üniversite ve
turizm işletmelerinin rolleri
dikkate alındığında; bilimsel
ve teknolojik bilgi üretimi ile
bilimsel gelişmenin temel
kaynağını oluşturan üniversiteler ile ekonomi içerisindeki
olumlu ekonomik etkileri dikkate alındığında turizm sektörü arasındaki karşılıklı işbirliğinin önemi anlaşılmaktadır”
diyerek sözlerine devam eden
Prof. Dr. Kılıç, üniversitelerin
turizm sektörüne katkıları
noktasında Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, yeni destinasyonlar belirlemek, tarihi
ve turistik değerleri ön plana
çıkarmak, bölgenin turizm
master planının çıkartılmasında katkıda bulunmak, düzenlenecek konferanslar/toplantılar
sayesinde, bölgenin ulusal ve
uluslararası düzeyde tanıtımıza ve mevcut önyargıların
ortadan kalkmasına katkıda
bulunulmak, staj ve çalışma
gibi gerekçelerle, bölge tesislerinin öğrenciler için istihdam
yaratmaları; öğrencilerin birikimlerini bölge tesislerinin
gelişimi için harcamaları gibi
konular üzerinde durdu.
Program sonunda turizm alanı
ile ilgili Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi’nde yapılan
çalışmalar hakkında da bilgiler
veren Prof. Dr. Filiz Kılıç,
katılımcıların
sorularını
cevapladı.

Yurtiçi seyahat
sayısı yüzde 0,5 arttı

Yurtiçinde ikamet edenlerin yurtiçi seyahat sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5
artarak 71 milyon 251 bin oldu. Yıl içerisinde en
fazla seyahat yüzde 46,3 ile 3.çeyrekte
(Temmuz, Ağustos ve Eylül) yapılırken, en az
seyahat yüzde 15,8 ile 4.çeyrekte (Ekim, Kasım
ve Aralık) gerçekleşti.
2015 yılında en fazla seyahat TR6 (Akdeniz)
bölgesine yapıldı
2015 yılında İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflaması
(İBBS 1) düzeyinde (12 bölge),
yurtiçinde en fazla seyahat yüzde 16,5 ile TR6
(Akdeniz) bölgesine yapıldı. Bu bölgeyi yüzde
15,5 ile TR3 (Ege) bölgesi izledi. Üçüncü sırada
ise yüzde 10,9 ile TR1 (İstanbul) yer aldı.
Geçen yıl en fazla harcama yakınları ziyaret
amaçlı seyahatlerde yapıldı
2015 yılı yurtiçi seyahat harcamalarının yüzde
96,7'si kişisel amaçlı (gezi, eğlence, tatil, kültür,
yakınları ziyaret, sağlık vb.) seyahatlerde yapılırken, yüzde 3,3'ü iş amaçlı seyahatlerde yapıldı.
Kişisel amaçlı seyahatlerde en çok harcama
yüzde 53,7 ile "yakınları ziyaret" amaçlı seyahatlerde yapıldı. Türkiye'de yapılan yurtiçi seyahatlerde seyahat başına ortalama 110 € harcandı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2014 yılında yurtiçi seyahatlerde seyahat
başı en yüksek ortalama harcama 473 € ile
Lüksemburg'da yapıldı. Bunu sırasıyla
Avusturya ve İsviçre izledi. Türkiye'de ise seyahat başına ortalama 110 € harcama yapıldı.

Saatcı: Çorum Memur-Sen tüm
hizmet kollarında açık ara lider

Memur-Sen İl Temsilcisi
ve Sağlık-Sen Çorum
Şube Başkanı Ahmet
Saatcı, Memur-Sen eski
Genel Başkanı Ankara Ak
Parti Milletvekili, Meclis
İdare Amiri Ahmet
Gündoğdu’nun Çorum
Memur-Sen’i ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyarette konuşan Saatcı, “Önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Çorum Memur-Sen olarak tüm hizmet kollarında yetkili ve etkili sendikayız. Artık diğer sendikaların rakip olarak yarışa
dahi giremediği, kendimizle yarışır bir konumdayız” dedi.
Çorum Memur-Sen’in tüm hizmet kollarında açık
ara lider olduğunun altını çizen Saatcı, açıklamasında şunları ifade etti:
“Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen eski Genel
Başkanımız Ankara Ak Parti Milletvekili Ahmet
Gündoğdu beye Karadeniz’deki programlarının
akabinde yoğun programı arasında geç vakitte
olsa bizlere vakit ayırdığı için şahsım, şube başkanlarım ve il temsilcilerim adına teşekkür ediyorum. Toplantımıza teşrif eden çok kıymetli şube
başkanlarım ve il temsilcilerime de teşekkür ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında
da Çorum Memur-Sen olarak tüm hizmet kollarında yetkili ve etkili sendikayız. Artık diğer sendikaların rakip olarak yarışa dahi giremediği,
kendimizle yarışır bir konumdayız. Bu noktada
her geçen gün üyelikleriyle bizleri tercih eden
üyelerimize, bizlerin açık ara zirvede olmasını
sağlayan tüm şube ve temsilciliklerimizin yönetim, denetim disiplin, ilçe ve işyeri temsilcilerine
hassaten
teşekkür
etmek
istiyorum.
Sendikacılıkta ezber bozan, çığır açan bir anlayışla hareket ediyoruz. Kavga, kargaşa ve kaos ortamı yaratmadan, çalışma barış ve huzurunu bozmadan kazanımın nasıl elde edildiğinin tek adresiyiz. Kamu çalışanlarımız adına elde ettiğimiz
kazanımlar çok olsa da asla bunları yeterli görmüyor, kamu çalışanlarımızın hak ettiği tüm
kazanımlar için mücadelemize devam edeceğiz.
Sendika olarak kamu çalışanlarının hakları, ülkemizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü,
hak, hukuk, adalet, yeni anayasa, terörsüz bir ülke
ve başkanlık sistemi gibi konularda bugüne kadar
taraf olduğumuz gibi bundan sonrada taraf olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen eski Genel
Başkanı Ankara Ak Parti Milletvekili Ahmet
Gündoğdu’da konuşmasında, “Çorum’daki karşılamada gösterilen ilgi ve alakadan çok büyük
memnuniyet duydum. Bu nedenle başta MemurSen İl Temsilcisi Ahmet Saatcı olmak üzere tüm
şube başkanları ve il temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çorum’u seviyor ve yakinen takip ediyoruz. Çorum Memur-Sen’de artık ekip ruhunun
oluştuğunu, kurumsal bir kimlikle, profesyonel
bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz.
Birlik ve beraberliğin, ekip çalışmasının başarıyı
getirdiğini görüyoruz. 2016 yılında Çorum
Memur-Sen ailesinin tüm hizmet kollarında tek
yetkili sendika olmasında emeği geçen herkesi
tebrik ediyor, başarılarınızın devam etmesini diliyorum” dedi.
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Müzeler Gününü

fırsat bilelim

Vali Ahmet Kara, yedi bin yıllık kültürel mirasa
sahip Çorum’da sahip olunan değerlerin korunması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılması gereken çalışmaları anlatmanın, müzeleri tanıtarak halkın değerlere
sahip çıkmasını sağlamak amacı ile kutlanan
Müzeler Gününün önemli bir fırsat olduğunu
söyledi.
18 Mayıs Müzeler Günü ile ilgili kutlama
mesajı yayınlayan Vali Kara, “Çorum Müzesi,
18 Mayıs 2016 günü, akşam saat 19.00’dan
gece 23.00’e kadar ücretsiz olarak halkımızın
ziyaretine açık olacaktır. Bu vesileyle tüm
Çorumlu hemşerilerimizi müzemizi ziyarete
davet ediyor, Müzeler Günü’nü kutluyorum”
dedi. Vali Ahmet Kara’nın konuya ilişkin mesajı şöyle:
“Müzeler, tüm topluma seslenen ve bu sebeple
toplumsal bağların, sosyal dayanışmanın,
vatandaşlık bilincinin gelişmesinde ve toplumsal kimliğin yansıtılmasında önemli görevleri
olan hayati kamusal alanlardır. Müzeler, insanlığın somut ve somut olmayan mirasını ve çevresini eğitim, araştırma amacıyla muhafaza
eden, irdeleyen ve sergileyen halka açık, toplumun hizmeti ve gelişimi ile kültürel mirasın
korunması, muhafaza edilmesi ve aktarımı
konusunda önemli kuruluşlardır.
Kültürel aktarım, kültürler arası iletişim, öğrenim ve eğitim alanları olarak müzeler, eğitim,
sosyal dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma
konularında önemli bir göreve sahiptirler. Özellikle kültürel, yaratıcı endüstri ve turizm aracılığıyla ekonomik kalkınmayı da destek lerler.
Yedi bin yıllık kültürel mirasa sahip ilimizde,
sahip olduğumuz değerlerin korunması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için
yapılması gereken çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın bu değerlere sahip
çıkmasını sağlamak amacıyla kutlanan
“Müzeler Günü” önemli bir fırsattır. Bu kapsamda her yıl 18 Mayıs tarihinde kutlanmakta
olan “Müzeler Günü” nedeniyle Çorum
Müzesi, 18 Mayıs 2016 günü, akşam saat
19.00’dan gece 23.00’e kadar ücretsiz olarak
halkımızın ziyaretine açık olacaktır. Bu vesileyle tüm Çorumlu hemşerilerimizi müzemizi
ziyarete davet ediyor, Müzeler Günü’nü kutluyorum.”

Vali Kara, “Türk Milletinin kaderinin kurtuluş ateşi çizmiştir” sözleriyle
19 Mayıs 1919’da başlatılan kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Ahmet Kara, milletin varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı
sayılabilecek ve Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1919’da yaktığı bu kurtuluş ateşi ile milletin
var olma mücadelesinin başladığını ve bağımsızlığa giden yolda
adeta Türk milletinin kaderinin
çizildiğini söyledi.
Vali Ahmet Kara, 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı ile ilgili kutlama mesajı
yayınladı.
Vali
Kara,
“Yurdumuzun dört bir yandan
işgal altına alındığı ve vatanın
işgalci güçler tarafından taksim
edildiği
bir
dönemde
Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi Türk tarihinde bir
dönüm noktasıdır” dedi. 19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı'nı kutlayan Vali

Ahmet Kara’nın mesajı şu şekilde: “19 Mayıs 1919 tarihinin
Atatürk tarafından Gençliğe
armağan edilmesi büyük anlamlar taşımaktadır. Tarih boyunca
toplumları ayakta tutan en büyük
güç gençlik olmuştur. Hangi ülke
genç kuşakların yetişmesine
büyük önem vermişse daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu
nedenle; gençlerimizi kendine
güvenen, donanımlı, bilgili, milli
ve manevi değerlerine sahip
çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken insanlar olarak
yetiştirmek en önemli görevimizdir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecektir.
Yurdumuzun dört bir yandan
işgal altına alındığı ve vatanın
işgalci güçler tarafından taksim

Hitit Uygarlığı Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından
düzenlenen “Çanak-Çömlek”
sergisi açıldı.
HİTİTSEM’deki sergi açılışına

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan
Baykam,
Hitit
Uygarlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezi

B

Yılı münasebeti ile Eczacı
Odası’na ziyaretler sürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail

edildiği
bir
dönemde
Samsun’dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi Türk tarihinde bir
dönüm noktasıdır. Yüce milletimizin varoluş mücadelesinin ilk
kıvılcımı sayabileceğimiz ve
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
1919’da yaktığı bu kurtuluş ateşi
ile milletimizin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa
giden yolda adeta Türk milletinin
kaderi çizilmiştir. Bu duygu ve
düşüncelerle; bizlere bu cennet
vatanı bırakan Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, bütün
kahramanlarımızı rahmet, saygı
ve şükranla anıyorum. Siz sevgili
Gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı'nı kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Çanak-Çömlek Teknolojisi Çalıştayı sergisi

Eczacılara kutlama ziyareti

ilimsel Eczacılığın 177.

18 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Yücel, Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer
Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü Dr.
Ahmet Barış ve Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma

Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.
Sinan Zehir, Çorum Eczacı Odası
Yönetim Kuruluna Bilimsel
Eczacılığın 177. Yılı münasebeti
ile kutlama ziyaretinde bulundu.

Müdürü Doç. Dr. İlknur Taş,
Fransız Anadolu Araştırmaları
Enstitüsü Arkeolojisi Bölüm
Başkanı Dr. Martin Godon,
öğretim elemanları ve öğrenciler
katıldı.
Sergide; geçtiğimiz dönem içerinde Üniversitede gerçekleştirilen
“Çanak
–
Çömlek

Teknolojisi” konulu çalıştayın
ardından Teknik
Bilimler
Meslek Yüksekokulu’nda bulunan seramik atölyesindeki eğitime katılan kursiyerlerin hazırladıkları eserler yer aldı.
Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları
inceleyen Rektör Prof. Dr.

Alkan, Üniversitede Arkeoloji
Bölümünün yanı sıra Antropoloji
Bölümünün de bulunduğunu
belirterek, bu iki bölümünde birbirinin tamamlayacağını ifade
etti. Prof. Dr. Alkan, Hititoloji
dalında da Üniversitede daha
çok çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

PEKAY, eğitime katkı için kermes açtı

Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma (PEKAY) Derneği
tarafından şehit aileleri ve teşkilat mensuplarının çocuklarının eğitimine destek ve burs verebilmek amacı için dün
Emniyet Müdürlüğü Misafirhanesinde Emniyet Mensupları
ve eşlerinin katkısı ile kermes düzenlendi.
Kermese Garnizon Komutanının eşi Leyla Çelik, Belediye
Başkanının eşi Hatice Külcü, Başsavcının eşi Hazal Demet
Yurdagül bazı dernek başkanları ile protokol üyeleri katıldı.
Kermesten elde edilen gelirlerle öğrencilere burs verilecek.

‘19 Mayıs tarihin dönüm noktalarından birisidir’ Motosiklet sürücülerine
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)
Meclis Başkanı Erol Karadaş ve
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Başaranhıncal ortak bir mesaj
yayınlayarak, Türk Milleti'nin ve
gençliğin bayramı olan 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
19 Mayıs 1919’un, Türkiye
Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm
noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Karadaş ve Başaranhıncal,

“Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek
olanların ve köhnemiş fikirlere
karşı gelecek olanların genç fikirler
olduğunu görmüştü. Bu nedenle de
gençlik kavramı Atatürk için ayrı
bir önem taşımaktadır. Bu önemi de
19 Mayıs ile tüm dünyaya duyurmuştur” dedi.
Türk milletinin kendi kaderinde ve
ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs 1919

tarihinin aynı zamanda milletimiz
için yeni bir başlangıç ve milli bir
uyanışın sembolü olduğunu kaydeden Karadaş ile Başaranhıncal,
“Bağımsız, modern, çağdaş ve laik
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 29 Ekim 1923’e uzanan yolun
başlangıcı olan 19 Mayıs 1919,
çocuklarımıza ve gençlerimize çok
iyi anlatılmalıdır. Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde sağlanan milli egemenlik,
birlik ve beraberliğimizin yaşatılması ve ilelebet devam etmesi için
gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle bu tür özel
günler büyük önem taşımaktadır.
Güçlü bir Türkiye yaratmanın
temel koşulu güçlü ve bağımsız
ekonomidir. Güçlü ekonomi ise,
özgüveni olan, iyi yetişmiş, donanımlı bir gençlik ile mümkündür”
şeklinde
ifade
etti.
Açıklamalarından birlik ve beraberliğe vurgu yapan Karadaş ile
Başaranhıncal mesajında şu görüşlere yer verdi;

“Ülkemizde son yıllarda yaşanan
terör olayları, maalesef terörün
ucuz oyunlarıyla halen gündemdeki
yerini korumaktadır. Terör birlik ve
beraberliğimizi bozmaya yönelik
her türlü oyunu oynamaktadır. Türk
milleti olarak, bu terörün karşısında
19 Mayıs 1919’da olduğu gibi şimdide birlik içinde tek yürek ve dimdik durmamız gereken günler yaşıyoruz. İşte 19 Mayıs 1919’da Türk
milletinin birlik ve beraberliği için
neler yaptığının bir kanıtıdır.
Cumhuriyetimizin
kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk başta
olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, yaşanan terör olaylarında bu vatan uğruna şehit düşen
asker, polis ve bütün vatan evlatlarımızı şükran ve minnetle anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden
sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmenin en büyük görevimiz
olduğunun bilinciyle, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız.”

kask dağıtılacak
Çorum Oto Tamirciler Esnaf
Odası, Karayolu Güvenliği ve
Trafik Haftası dolayısıyla bu yılda
motosiklet sürücülerine olası
kazalarda can güvenliğinin önemli bir koruyucusu olan kask dağıtacak.
18 Mayıs Çarşamba günü saat
14.30’da Emniyet Müdürlüğü
önünde gerçekleştirilecek olan
kask dağıtım töreninde ayrıca

sürücülere simit ve ayran ikramı
da yapılacak.
Oto Tamirciler Esnaf Odası
Başkanı Necmettin Uzun, evrakları eksik olmayan A1 ve A2 sürücü belgesi olan motosiklet sürücülerini kask dağıtım törenine beklediklerini ifade ederek, kaskların
temininde kendilerine yardımcı
olan tüm motosikletçi esnafına da
teşekkür etti.
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MEB Müsteşarı Çorum’daki

okulları örnek gösteriyor

‘Terör bahanesi ile
bayramlarımızı
yasaklayamazlar’
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş)
Çorum Şubesi Başkanı İlhan Yaşar, Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak,
bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının
97. Yılının kutlanacağını belirterek, terör bahanesi ile bayramları yasaklayamayacaklarını söyledi.
Dün sendika binasında sendika üyeleri ile birlikte düzenlenen basın açıklamasında konuşan
Yaşar, “Her ulusun önem verdiği değerleri vardır.
Ulusal bayramlarımızda Türk Ulusunun onuru ve
gururudur. Bu bayramları kutlamamızı kimse
engelleyemez. Binlerce kişi ile stat açılışları
yapılırken on binlerce kişi ile düğünler yapılırken, açılarak saçılarak teröre ve teröristte göz
yumduktan sonra terör bahanesi ile bayramlarımızı yasaklayamazlar” dedi.
Atatürk’ü anmak Gençlik ve Spor Bayramını birlikte coşku içinde kutlamak için yüreğinde
Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi olan herkesi 19
Mayıs 2016 tarihinde saat 17.00’de Hacı Bektaşi Veli Parkına beklediklerinin altını çizen İlhan
Yaşar, açıklamasında şunları vurguladı:
“19 Mayıs emperyalizme karşı bağımsızlık saltanat ve hilafete karşı demokrasi savaşının adıdır.
Bir ulusun var olma veya yok olma mücadelesidir. Sarayın, ihanetçi teslimiyetçi Damak Ferit
zihniyetine inat Ya İstiklal Ya Ölüm denildiği
tarihtir. Sevr zihniyetine karşı Tüm bağımsız bir
ülke sesinin yükseltildiği tarihtir.
Atatürk Kurtuluş Savaşı ve devamında devrimleriyle ülkenin ve ulusun içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmeden çağın gerisinde kalmış
hasta adamın küllerinden çağdaş bir devlet
modern bir Cumhuriyet yaratmayı başarmıştır.
Atatürksüz bir Çanakkale Savaşı yaratmayı başaramadılar. 23 Nisan’ı Kutlu Doğum kutlamaları
ile unutturamadılar. Yeni modamız Çanakkale’yi
ve Kurtuluş Savaşını gölgelemek için Kut’ül
Amare sevdası başlatmak oldu. Çanakkale
demek, Mustafa Kemal demektir. Kurtuluş
Savaşı demek Mustafa Kemal demektir. Her ikisinde de emperyalizme verdiği derslerle mazlum
milletlere örnek olan bir kahraman vardır.
Terörü bahane etmeyin. Yıllardır törenlere katılmamak için 29 Ekimlerde, 23 Nisanlarda, 19
Mayıslarda nasıl karnınızın ağrıdığını biliyoruz.
1919’da başlayan tarihi reddetmek aslında tarihin
reddi değil laik Cumhuriyetin reddidir. Atatürk
Cumhuriyetinin reddidir.
Çağdaş Türkiye’nin reddidir. Bu nedenle bayramlarımızı teröre inat ulusumuzun birliği ve
bütünlüğü için her zamankinden daha coşkulu bir
şekilde kutlayacağız. İnadına 29 Ekim, inadına
23 Nisan, inadına 19 Mayıs diyoruz. Atatürk’ü
anmak Gençlik ve Spor Bayramını birlikte coşku
içinde kutlamak için yüreğinde
Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi olan
herkesi 19 Mayıs 2016 tarihinde saat
17.00’de Hacı Bektaş-i Veli Parkında
bekliyoruz.” (Ebru ÇALIK)

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
proje tabanlı çalışmaları meyvelerini
vermeye başladı. Sosyal medya üzerinden eğitimde örnek uygulamaları
sürekli paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı Yusuf Tekin 16.05.2016 tarihi itibarı ile yapmış olduğu paylaşımlarda Çorum Dumlupınar Ortaokulunda

yapılan çalışmaları örnek olarak gösterdi.
“Herkese hayırlı sabahlar bu gün
Çorum Dumlupınar ortaokulunu örnek
olarak sunmak istiyorum” diyen Tekin;
Dumlupınar Ortaokulunun öğretmen ve
öğrencilerinin bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle fark oluşturduklarını
ifade etti.
Tubitak tarafından desteklenen proje ile
öğrencilerin kendi yaptıkları robotların
yazılımlarını da kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirten Tekin, okul bahçesinde gerçekleştirilen bilim şenliğinde
öğrencilerin projelerinin hayranlıkla
izlendiğini söyledi.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz Kasım ayında uygulamaya koyduğu Çekap, Çorum’da Eğitimin
Kalitesini Geliştirme ve Yükseltme
Projesi kapsamında “Her okulun bir
projesi var” etkinliklerini uygulamaya
koymuş ve il genelinde ilkokul, ortaokulu ve lise düzeyinde 450’nin üzerinde proje ile başvuru olmuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ün başkanlığında oluşturulmuş
olan Çorum Meb AR-GE biriminde
yapılan çalışmalarla okullar proje
tabanlı çalışmaya teşvik edilmişti. Son
olarak MEB müsteşarı Yusuf Tekin’in

sosyal medya üzerinden takipçileri ve
eğitimciler ile Çorum’da bir okulda
yapılan çalışmaları örnek göstermesi
neticesinde Çorum kamuoyu ve eğitim
dünyasında Çorum Milli Eğitim
Müdürlüğünün proje tabanlı çalışmaları meyvelerini veriyor şeklinde yorumlandı.

Şeker işçilerinin
eylemi sona erdi
Çorum Şeker Fabrikası’nda çalışan ve bir süredir 2 saat
ücretsiz fazla mesai yapan işçilerin eylemi amacına ulaştı

Çorum Şeker İş Sendikası Şube
Başkanı Sefer Kahraman, şeker işçilerinin başlattığı her gün 2 saat ücretsiz
fazla çalışma eyleminin sona erdiğini
söyledi.
Kahraman, amaçlarının Şeker fabrikalarındaki üretimin sağlıklı yürütülmesi,
iş kazalarının önüne geçilmesi, 20-25
yıldır geçici çalışan işçilerin kadroya
alınması özelleştirme kapsamında
olması nedeniyle yıllardır yeni yatırımlar yapılmayan sanayinin sorunlarına
dikkat çekmek, endişeleri gidermek
olduğunu vurguladı.
Kahraman, Eylem süresince başta
Şeker-İş Genel Başkanımız Sn. İsa Gök
ve Merkez yönetimimize Türk-İş Genel
Başkanı Sn. Ergün Atalay ve

Yönetimine, Bakanlarımızla yapılan
görüşmeleri sağlanması özellikle
Maliye Bakanımız Sn. Naci Ağbal ile
11 Mayıs ta yapılan bu toplantıdaki
olumlu ve yapıcı görüşmelerden dolayı
5620 sayılı yasanın değişeceğinin ve
Sektörü önünü açacak girişimler ortaya
konması bizleri gelecek
açısından mutlu etmiştir.
Bu çerçevede eylemin
amacına ulaştığı Türkiye
genelinde kamuoyunun
dikkatini bu yöne çekmiştir”
dedi.
Kahraman’ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:
“Çorum
Şeker
Fabrikasında 28 Nisan
2016 günü başlatmış
olduğumuz her gün 2 saat
ücretsiz fazla çalışması
eylemimiz 16.06.2016
tarihi itibariyle sona
ermiştir. Bu bağlamda
Eylem süresince bizleri
ziyarete gelen T.B.M.M
İdare Amiri Sn. Salim
Uslu’ya, Türk-İş Bağlı
bulunduğumuz
Şube
Başkanlarıma, Oda ve
Birlik
Başkanlarıma,
Sivil Toplum Örgütlerine
katkıda bulunan herkese
ayrıca Çorum şekerin bir-

lik ve beraberliğini bir kez daha perçinleyen değerli çalışma arkadaşlarıma ve
yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcilerine
teşekkür eder, saygılarımı
sunarım.”

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal
Birliği Başkanı ‘Oğuz Hantal’ oldu
Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’nin
yeni başkanı Oğuz Hantal oldu. 30 Nisan Pazar
günü yapılan genel kurulda Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği eski Başkanı Osman Çopur
yeniden aday olmadı. 118 delegenin bulunduğu
birlikte 76 delegenin katılımıyla seçim gerçekleştirilirken Oğuz Hantal ve Mustafa Şahin
Başkanlık için yarıştı.
76 delegenin 42’sinin oyunu alan Oğuz Hantal
Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği
Başkanı olarak seçildi. Oğuz Hantal
Başkanlığı’nda ki Birliğin Yönetim Kurulu ise
Bekir Boztepe, Abdurrahman Güneş, Ahmet
Gözel ve Osman Akpınar’dan oluştu.

‘Çorum'un tüm sorunları

bizim önceliğimizdir’

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Çorumlu
Eğitimci Sanayici ve İşadamları Derneği
(ÇESİAD) , bursiyer öğrencileri, iş adamları ve
bürokratları ile açık hava pikniği ve mangal partisi yaptı.
Piknik alanında konuşan Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Karaca, dönemin sonuna geldiklerini ve çok yoğun bir yıl geçirdiklerini, önümüzdeki yıl daha iyi olacaklarını söyledi.
Karaca; yıl içindeki yaptıkları etkinlikleri ve
çalışmaları anlatarak, önümüzdeki hafta finalleri
başlayan öğrencilere ve KPSS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Karaca, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere
söz hakkı verilmesi gerekiyor. Yarın bir gün
ülkenin yönetim kademelerinde yer alacaklar.
Çorum halkının ve ailelerinin beklentileri var.
Şimdiden kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor”
dedi.
Çorum'a dair ne varsa her zaman desteklemeye
hazır olduklarını dile getiren Karaca ,
"Havaalanını unutmuş değiliz, takipçisiyiz, birileri bize bu konuyla ilgilendiğimiz için aba altından sopa gösterdi ama şunu bilmelidirler ki biz
ne köy derneğiyiz ne de cami yaşatma derneğiyiz, ÇESİAD olarak Çorum'un bütün sorunları
bizim önceliğimizdir. Sayın Valimiz 7 Mayıs'ta
yapılacak olan toplantıyı 3 gün kala erteledi.
Ertelenme sebebi maalesef bizleri tatmin etmedi.
Ben buradan Sayın Valimize ve konunun paydaşlarına sesleniyorum, bu toplantıyı en kısa zamanda İstanbul'un güzide mekânlarından Kız
Kulesi'nde ÇESİAD'ın ev sahipliğinde yapmaya
hazırız. Yeter ki bizlere destek olun. Hazır bu
havayı yakalamışken bu işin üzerine gidelim
sesimizi ulusal medyada duyuralım. İnşallah
gerek iş adamları gerek bürokratlarımız siyasetçilerimiz ve STK'lar bu konuda duyarlı olurlar.
Ben şimdiden sizlere şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.
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‘Korkmayacağız yılmayacağız’

Otomobilde takla
atma anını yaşadılar

Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen
Çorum polisi, vatandaşlara otomobilde takla atma anını yaşattı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik
Karayolu Güvenliği ve Trafik Şube Denetleme Komiseri Dursun
Haftası etkinlikleri kapsamında Demir, halkın emniyet kemerinin
farklı bir etkinliğe imza attı. Hızla önemini anlaması amacıyla bu
giden bir otomobilin takla atması uygulamayı gerçekleştirdiklerini
durumunda, otomobil içerisinde söyledi. Trafik kazaları saniyenin
bulunan kişilerin neler yaşayabile- onda biri kadar az bir zamanda gerceğini göstermek için simülasyon çekleştiğini kaydeden Demir, böyle
uygulaması yapıldı.
bir kazada, araç içerisindeki insanFuar alanında kurulan simülasyon ların emniyet kemeri takmamaları
aracına bindirilen vatandaşlara durumunda büyük bir riskle karşıemniyet kemeri taktırıldı. Havada laşacaklarını ifade etti.
dönen aracın içerisindekiler emni- Takla atan otomobil simülasyonuyyet kemeri sayesinde araç içerisin- la yapılan uygulamayı Emniyet
de takla atma anını yaşadı. Müdürü Murat Kolcu’da izledi.
Vatandaşlar emniyet kemeri saye- Kolcu emniyet kemerinin nemine
sinde olası bir kazadan kurtulabile- işaret ederek, sürücülere mesaj
ceklerini uygulamalı olarak gördü- verdi. Çorum Emniyet Müdürlüğü,
ler.
Karayolu Güvenliği ve Trafik
112 görevlileri, emniyet mensupla- Haftası etkinlikleri
rı ve gazeteciler de takla atan oto- kapsamında
ayrıca
mobilde emniyet kemeri takılmadı- motosiklet sürücüleriğında neler yaşanacağını simülas- ne kask hediye edeyon aracını test ederek gördüler.
cek.

Çorum'da FETÖ/PDY Operasyonu
Çorum'da, "Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında
düzenlenen operasyonda, 5 kişi daha gözaltına alındı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı
Devletin Güvenliği ve Anayasal
Düzene Karşı İşlenen Suçları
Soruşturma Bürosunca yürütülen
soruşturma
kapsamında,
"Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel
Devlet Yapılanması" üyeliği, özel
belgede sahtecilik ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak
suçlarından yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla
Mücadele
Şube
Müdürlüğü ekiplerince operasyon
düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı
kararı bulunan kamu görevlisi şüphelilerden B.U, A.O.B, M.S.T,
A.F.H. ve N.K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye
sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından,
şüphelilerden B.U. serbest bırakılırken A.O.B ve M.S.T tutuklama
istemiyle, A.F.H ve N.K ise adli
kontrol talebi ile adliyeye sevk

edildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen
operasyonda yakalanan 4 kişiden
3'ü tutuklanmış, adreslerinde
bulunmayan 14 kişinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.
Söz konusu çalışma kapsamında,
haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden S.B Çorum Şeker
Fabrikası kavşağında jandarma
ekiplerince yol uygulaması sırasında yakalandığı, diğer 13 kişinin
yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Zanlı
Cumhuriyet
Başsavcılığınca tutuklama istemi ile adliyeye sevk edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı, Perşembe günü
yurt genelinde kutlanacak. 19
Mayıs tatiline 20 Mayıs cuma
gününü de katıp 4 gün tatil hayali
kuranlar için 20 Mayıs Cuma günü
tatil değil. Memurlar, öğrenciler ve
kamu çalışanları 20 Mayıs Cuma

günü mesai yapacak.

19 Mayıs tatili 1 gün
19 MAYIS SADECE 1
GÜN TATİL

19 Mayıs'ın resmi tatil olması
nedeni ile öğrenciler, öğretmenler,
kamu çalışanları ve üniversite
öğrencileri 1 gün tatil yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Onur Topkül
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik
Kolları Başkanı Onur Topkül,
gereksiz çabalarıyla milli bayramları kutlamama gayreti içinde olan
siyasal iktidarın tüm milli bayramlarda bir bahane buldukları gibi bu
yılki 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’nın da bombalı saldırı
olacağını gerekçe göstererek halkı
sindirme, korkutma, meydanları
boş gösterme çabaları içinde olduğunu söyledi.
Dün CHP İl Binası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan
Topkül, “Korkmayacağız yılmaya-

cağız sinmeyeceğiz” dedi.
“Türk Milletine İstiklal aşkı veren
Ya İstiklal ya Ölüm diyen kahramanların yolundan giden Türk
istikbalinin evlatları 97 yıl önce
yakılan Cumhuriyet meşalesinin
hiç sönmeyen ateşini onca söndürme çabalarına karşı daha da körüklemek amacıyla 19 Mayıs 2016
tarihinde saat 17.00’de Hünkar
Hacı Bektaşi Veli Parkı (eski
cumartesi pazarı) alanında kutlayacaktır” diyen Topkül, konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:
“19 Mayıs gençlik demek, gençlik
ise gelecek demektir. Türk genci
Türk istikbali ve Türkiye
Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi
bugünün ve yarınların tek ve en

İskilip dayanışması

İstanbul´da faaliyet gösteren
İskilip Sarıkavak Köyü Kuzuahlat
Mahallesi Sosyal
Kültürel
Yardımlaşma ve Güzelleştirme
Derneği
İskilip
Kurusaray
Ortaokulu ve İskilipgücüne kırtasiye, bilgisayar ve sağlık malzemesi
yardımında bulundu
İskilip Sarıkavak Köyü Kuzuahlat
Mahallesi Sosyal
Kültürel
Yardımlaşma ve Güzelleştirme
Derneği ve İstanbul Üniversitesi
Genç Yeşilay Kulübü ile ortaklaşa
yapılan kitap bağış kampanyası,ile
toplanan kırtasiye, bilgisayar ve
sağlık malzemesinden oluşan yardım paketlerini İskilip Kurusaray
Ortaokulu
Müdürü
Hüseyin
Çakıl´a teslim etti.
Dernek Başkanı Lütfi Karaca AKP
Üsküdar Belediye Meçlis üyesi
Saadettin Karaca, dernek yönetim
kurulu Üyesi Barış Arslan ve bir
grup öğrenciyle birlikte 13 Mayıs
2016 Cuma günü İskilip´e bağlı
Kurusaray
köyüne
geldi.
Kurusaray Ortaokulu
Müdürü
Hüseyin Çakıl, Kurusaray Köyü
Muhtarı Celal Karadoğan, öğretmenler ve öğrenciler tarafından
karşılanan misafirlere okul hakkında bilgi verildi. Kurusaray
Ortaokul Müdürü Hüseyin Çakıl
ise, Okula kitap yardımında bulunan dernek başkanına ve yönetim
kurulu üyelerine, dernek yöneticilerini teşekkür etti.
Sarıkavak
Köyü
Kuzuahlat
Mahallesi Sosyal
Kültürel
Yardımlaşma ve Güzelleştirme
Derneği Başkanı Lütfi Karaca yaptığı konuşmada “Memleketimizin
geleceği olan sevgili öğrenciler,
değerli kardeşlerim dernek olarak
amacımız sizlere hizmet etmek,
sizlere yardımcı olmak, sizleri
geleceğe hazırlamak, memleketimize hayırlı birer nefer olarak

yetiştirmek, sevgili gençler, herkesin bir hedefi olmalı. Hayatınızın
sonunda nerede olacağınızı bilmek
zorundasınız. Bu nedenle kendinize hedefler belirleyiniz. Hedefe
ulaşmada size yolunuzu , aldığınız
eğitim, iradeniz , azim ve kararlılığınız gösterecektir. Önünüze belki
bir sürü engel çıkacak, bocalayak,
zorlanacak, tökezleyecek fakat asla
yılmayacaksınız. Başarılı olmak
adına dikilecek, dik duracak,
engelleri bir bir aşacak başarılı,
mutlu ve özlemini çektiğiniz güzel
bir yaşam süreceksiniz. Sevgili
gençler beni bir büyüğünüz bir kardeşiniz olarak görün her zaman
yanınızda olacağınızı bilin ve irtibatınızı bizimle koparmayınız.
Daha sonra heyet sınıfları gezdi,
sınıf öğretmenlerinden bilgi alarak
Kurusaray köyünden ayrılarak
İskilip ilçesine hareket etti.
İstanbul´dan Gelen Heyet İskilip
Gücünü Ziyaret Etti.
Kurusaray köyünden ayrılıp ilçeye
gelen misafirler İskilipgücü Spor
Sosyal Tesislerini ziyaret etti.
İskilipgücü tesislerine kitap ve bilgisayar yardımında bulundular.
Sosyal tesislerinde
İskilip
Kaymakamı Şuayib Gürsoy, İskilip
Garnizon Komutanı Çetin Öcal,
İskilip Belediye Başklan Vekili
Murat Önder, İskilip Milli Eğitim
Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İskilip
Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Muamer Cengil, İskilip Emniyet
Müdürü Reşat Beceren, Emekli
Öğretmen Tarihci Yazar Nurettin
Tanay yalnız bırakmadı. Derneğin
çalışmasından dolayı İskilip
Kaymakamı Şuayib Gürsoy başta
olmak üzere İlçe Milli Eğitim
Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve
İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı
Nihat Armutçu’ dernek yetkililerine teşekkür etti.

büyük güvencesidir.
Binlerce şehit vererek sıkıntı ve
yokluk içinde büyük özverilerle
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
bize emanet olduğunun farkındayız. Vazifemizin bu emaneti korumak ve gelecek nesilleri bilinçlendirmek olduğunun da farkındayız.

Çorum Eğitim-İş sendikasının da
katılacağı etkinliğe Çorum’da
bulunan tüm sivil toplum kuruluşları tüm sendikaları tüm dernekleri
ve tüm Çorum halkını 19 Mayıs
Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor
Bayramını kutlama etkinliğimize
bekliyoruz. “ (Ebru ÇALIK)

CHP, 19 Mayıs’ı kutlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı
Kenan Özcan: “19 Mayıs’ı halkımızla kutlamaya
her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan
Yardımcısı Kenan Özcan
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan
Yardımcısı
Kenan
Özcan,
Cumhuriyetin kurucusu Büyük
Önder Mustafa Kemal’in anılacağı,
demokrasiye laikliğe tam bağımsızlığa insan haklarına barışa ve özgürlüğe olan inancı güçlü sesleri ile
alanlarda duyuracakları 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramının halkla beraber kutlanmasına her zamankinden daha fazla
ihtiyaç olduğunu söyledi.
Dün parti binasında gerçekleştirilen
basın açıklamasında konuşan
Özcan, CHP Çorum İl Örgütü olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi
ile program hazırladıklarını ifade

etti.
Özcan, CHP’nin kutlama programı
hakkında şu bilgileri verdi:
“19 Mayıs’ta saat 13.00’de ÇorumSamsun yolu Kaymakçı mevkisinden Samsun’dan gelen bayrak,
Atatürk posteri ve toprak teslim alınarak gençlik koşusu ile Atatürk
Anıtı’na gideceğiz. Saat 14.00’de
Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşımızın
okunmasından sonra çelenk sunacağız. Bayrak, Atatürk posteri ve toprak CHP İl başkanı Hasan
Suvacı’ya teslim edilecek. Saat
17.00’de Hünkar Hacı Bektaş Veli
Parkında programımız devam edecek.
Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve
önemini belirten konuşmalar, gençlik adına konuşmalar, Atatürk’ün
gençliğe hitabesi, gençliğin Ata’ya
cevabı, Bursa Nutku, müzik yer alacak. Saat 20.00’de ise fener alayı
düzenlenecek
ve
Bahabey
Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na gidilecek. Saygı duruşunda bulunularak
İstiklal Marşımızın
okunmasının ardından
program sona erecek.”
(Ebru ÇALIK)

Hafızlık okulu için
müracaatlar başladı
“İmam Hatip Okulları Hafız
Yetiştirme Programı” kapsamında
oluşturulan “İmam Hatip hafızlık
Okulu” için 2016 -2017 EğitimÖğretim yılında 24 Erkek 24 Kız
öğrenci alınacak.
2015-2016 eğitim öğretim yılında
Danişmend Gazi İmam Hatip
Ortaokulu bünyesinde 24 öğrenci
ile başlanılan “ İmam Hatip hafızlık
Okuluna” devam eden öğrencilerimiz hafız olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.
Programın ilerleyen aşamasında
hafızlığını tamamlamış öğrencilere,
akademik destek kursları ve
Arapça dil eğitimi imkânı
sunulacak. Mezun olan
öğrenciler Kuran’ı Kerim’i
ezberlemiş ve ayetleri tercüme edebilir seviyede olacaklar. Verilecek alan dersleri,
özelikle de Tefsir dersleri
sayesinde Kuran’ı Kerim’i
anlayabilen ve anlatabilen
gençler olmaları hedefleniyor.
Seviye belirleme sınavı için
müracaatlar, öğrencilerin
öğrenim gördükleri İlkokul
Müdürlükleri aracılığı ile
İmam Hatip Ortaokulu
Müdürlüklerine 27 Mayıs
2016 Cuma gününe kadar
yapılabilecek.
Seviye
Belirleme Test Sınavı
Danişmend Gazi İmam
Hatip Ortaokulu ve Suheybi

Rumi İmam Hatip Ortaokulunda 29
Mayıs 2016 Pazar günü saat 10.00
da yapılacak.
Hafızlık Okulu için İlkokul 4. sınıf
öğrencileri
başvurabilecekler.
Hafızlık eğitimi velinin tercihine
göre yatılı veya gündüzlü olabilmekte. Test sınavı içeriği, 4. Sınıf
ders müfredatı (20 soru), Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (15 soru)
ve Kur’an-ı Kerim’deki Sure ve
Dualar (15 soru)dan oluşan üç
bölümden oluşacak. Sınav giriş yeri
bilgileri sms yoluyla veliye bildirilecek.
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İŞ İÇİNDE EĞİTİM

MİLLÎ HEDEF

Üniversite giriş sınavları hazırlığında olan iki genç, kahvede
hararetli bir tartışma yapıyordu.
Adının Sinan olduğunu sonradan öğrendiğimiz genç, arkadaşı
İhsan'a şöyle söylüyordu:
Arkadaş,
savunduğun
ideolojinle kalkınmaya yardımcı
olacak ne gibi faaliyetlerin var?
Sen ne yapacaksın, fikirdaşların
neler yapacak?
Diğer arkadaşlarımı bilemem ama, ben doktor olup,
muayenehane açacağım. İçini
son derece lüks döşeyip, en son
aletleri temin edip, hastalarıma
hizmet götüreceğim. Bir fert,
bundan daha fazlasını yapabilir
mi? Ama öyle güzel olacak ki
muayenehanem; aletleri pırıl
pırıl yepyeni, ben de hergün tertemiz önlüklerle, kazanç bol,
kısa zamanda arabayı da aldım
gitti!..
- Aman İhsan bu ne kısır düşünce. Sen ki ideoloji savunucularının en hızlısı, en aydını (!) Sen
bu hayalî işlerle ülkeyi kalkındırırken, arkadaşların da daha fazlasını yapamaz.
Sinancığım, hakaret ediyorsun. Daha ne yapmamı istiyorsun? En son gelişmiş teknikle
hastaları iyileştirmeye çalışmak
istemenin sence nesi hayali?
Bak, kendi söylediğinin
farkında olmadığın gibi, beni de
anlamak istemiyorsun. Henüz
üniversite imtihanına dahi girmedik ki, idealindeki mesleği
yapabileceğine garantin olsun.
İmtihana girmiş olsak dahi,
kesin sonuç belli olmadan, hatta
okulu
tamamlamadan
çok
kazanca geçip, araba alacak
kadar hayalini genişletmen yersiz. Üstelik bu hayal, senin faaliyetlerine engel olacağı gibi, atıl
kalmana da sebep olur.
Gerçi sadece seni suçlamıyorum,
çünkü gençlerin çoğu böyle. Bu
durumdan da bir kez daha anlıyorum ki, mevcut ideolojilerin,
sistemlerin, insanları; düşünce
kısırlığına sokmaktan başka sağladığı bir şey yok.
Mevcutlarla bizim kalkınmamızın imkânı yoktur. Biz ancak
kendi bağrımızdan çıkmış, insan
yaşayışına tek uygun ve yeterli
olan Örgünöz Fikir ve Sistemleri
ile, bu arzumuzu yerine getirebiliriz.
Bütün gençler hepimiz, bir millî
hedefte bü-tünleşsek de, bu
büyük hedefe ulaşmak için de
meslek sahibi olmak, geliştirmek, genişletmek gibi mini
hedeflerle kalkınmayı temin
etsek daha iyi olmaz mı? diyerek
Sinan, İhsan'a bir soru yöneltti.
Ihsan aslında gerçekten akıllı bir
gençtir. Fakat dış baskılarla,
derinlemesine bir araştırma yapmadan, körü körüne bir ideolojinin savunucusu durumuna gelmiştir. Sinan'ın sözleri ile gözlen
açılan Ihsan, hiç olmazsa kendi
çevre arkadaşları arasında bu
hedef konusunu gerçekleştirmeye karar verir. Arkadaşlarını
yanında toplayıp, durumu izah
ettikten sonra, bu gereği yerine
getirebilmek için, yine Sinan'ın
tavsiyesi ile özden Yayınları'nı
okuyup, incelemeye koyulurlar.

A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M

ŞEREFBULİM

(ANA NAMUS YASASI)
NAMUS BÜTÜNLÜĞÜNDE
ANA KAİDELER,
MERTLİK VE İFTİHAR
KAYNAĞI
Elbette, ciddiyeti olmayan ve yalan tavır
takınan, yalan söyleyen adam;
Namuslu olamaz. Doğru söylemek, ciddi
olmak ve gerçekçilikle; Namus bütünlüğünde birleşilir, güvenilir, güven kazanılır.
Ayrı şahısların birleşecekleri ve sevişecekleri, güven temeli olan noktalar buralardır.

DOĞRULUK VE İTİMAT
KAYNAĞI
Elbette, hile yapan, vazifesini su-istimal
eden, amme hizmetini aksatan; Namuslu
olamaz. Ciddi ve doğru, halisane iş yapmak, her davranışında özden olmakla;
Namus bütünlüğünde birleşilir, güvenle
yaşanır, muhabbet ile huzur bulunur.

İYİYE TEŞVİK
VE BARIŞ KAYNAĞI
Elbette, kötümser olan, daima herkesin
kötü taraflarını söyleyen, tanımadan, bilmeden başka insanlarda kusur, eksik arayan ve uyduran, öylesi dedikoduları yapan,
daima kötü havadisler söyleyen, aleyhte
bulunan adam; Namuslu olamaz. İlgisi
olan insanları iyi tanımak ve iyi taraflarını
görüp, insanların iyi havadislerini söyleyip, kötüleri söylememek, daima iyiliği
teşvik etmek ve değerli insanlara kıymet
vermek, saygı, sevgi duymak ile; Namus
bütünlüğünde birleşilir, güven ve sevgi
duyulur.

CİNSİ SELAMET
VE GÜVEN KAYNAĞI
Elbette bir insan olarak bilmeliyiz ki, öz
meşru aile durumundan başka, dişiler için
erkeklerin, erkekler için de başka dişilerin,
namusları olan; haysiyeti, iffeti, izzetinefsi
ve şerefi ile oynayan, Namuslu olamaz.
Ancak kendi eşlerinden başkasını öz kardeşi ve evlâdı gibi kabul etmek, aynı
zamanda namus bütünlüğünün icaplarını,
azami derecede ciddiyet ve titizlikle, itina
ve muhafaza etmekle; Namus bütünlüğünde birleşilir, güvenirlikle kalplerde
sevgi, huzur ve rahatlık bulunur...

eviyat bulduğu, müspet, refah ve saadet
kaynağı olan, peygamberden peygambere
ilerleye ilerleye tamlaşmış olan İslâm
Dini'ne; inanmadan inanmış görünmek,
İslâm’ın neliğini ve esasını öğrenmeden,
İslâm’dan başka fikirleri, başka âdetleri,
başka ahlâk ve gelenekleri İslâm sokuşturmak, İslâm esasında olmayanları İslâm’da
tanıtmağa uğraşmak ve İslâm mensuplarıyla alay etmeye, onları ezmeye yeltenmek; Namusluluk olamaz.
İnsanın şahsiyeti ve inancıyla oynamak;
Namussuzluğun en alçak olumudur!... Bir
insanın ve bir toplumun ihlâs ile kabul
ettiği İslâmiyet ten; maneviyatını, namus
bütünlüğünü ve şah-siyetini bulup ispat
ettiği halde,böyle kişilerin en mukaddes
varlığı olan İslâmiyet’e ve müspet mensuplarına hürmet duymak,cidden sevgi ve
saygı duymak,dini; bölümcülük kabul
etmemek ve istismardan korumakla;
Namus bütünlüğünde birleşilir, sevgiyle
güven,saadetle yaşamak olur.Aynı zamanda;şahsiyet,şeref,haysiyet ve barış temin
edilir...

MAKUL MANTIK VE
HÂKİMİYET KAYNAĞI
Elbette,insanların fikir hürriyetini kısıtlamak,insanların zihnini herhangi bir surette meşgul etmek,vakit israfına sebep
olmak,şahsın ve ammenin maddi ve mânevi zararlarına sebep olmak; Namusluluk
olamaz!..Kati surette vaktin ve hiçbir
şeyin israfına sebep olmamak, yer vermemek, insan zihnini de karıştırmamak,
meşgul etmemek, huzurdan ayırmamak
ve ayrılmamakla; Namus bütünlüğünde
birleşilir;iyilik,güven doğar,sevgi ve saadetle yaşanır...

CAZİBE VE GÜZELLİK
KAYNAĞI

Elbette terbiye ve edep, namus bütünlüğüyle şahsiyet hudutlarının dönem ve
doku noktasıdır. Bu da; içtenliğin, özdenliğin ve halis inancın, hayâ denilen inceliğinin, ürentisidir. Bu inceliğe de, insanik
terbiye ve adap denilir. İnsanların terbiye
ve edeplerini hiçe sayan; Namuslu olamaz.
İnsan olan; terbiye ve adaba hem kendisi
riayet etmek, hem de terbiyeliye, edepliye
hürmetli ve saygılı olmakla; hem şahsiyet
İNSANCA YAŞAYIŞ VE
ortaya çıkar, hem de namus bütünlüğünde
İHLÂS KAYNAĞI
birleşilir. Sevgi ve güvençle yaşanır.
Elbette, bir insanın ve bir toplumun man- (Devam Edecek)

MEVCUT SİSTEMLERİ GEÇERLİ
KABUL EDENLERİN “DÜŞ HASTASI”
OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ
Tüm dünyaya baksak, hiçbir yerde yürümüyor bu sistemler, işte yıllardır görüyoruz yürümediğini, yine de elâlemin keyfine
hizmet edip, anarşinin terörün kucağına
atıyoruz kendimizi.
Daha doğrusu, geçersiz rejimlerin hangisini geçerli kabul etsek, kabulümüzü anarşist edip, kendimiz anarşist oluyoruz.
Zaten de demokrasinin ne demek olduğunu bizden evvel Plato yazmıştır:
"Demokraside idareciler hayatı bir anarşiden ibarettir. Netice tirana gider."
Gider de ne olur?
Edenler pişman olur.
Bu sistemleri geçerli kabul edenlerin "düş
hastası" olduklarını görüyoruz.
Gerçek hayat başka, onların kafalarının
içinden çıkamadıkları başkadır.
"İyi olacak" diye iyi olmayanı kabul edip.
uygulamakta bile uygulanamadığı ortaya

çıkıyor.
Geçersiz düzenleri geçerli diye yutanların
"düş hastası" olduklarına kuşku etmiyoruz.
Ülkemizde öylesi "düş hastaları" var ki,
ülkemizin perişan olmasına sebep oluyorlar.
Yine örnekleyelim. Düş bu ya, yani rüya,
uykunun içindeki hadiselerdir bunlar.
Düşünde gördün ki, avuçların altın dolu. O
heyecanla uyandın, ellerini sımsıkı tutuyorsun, sevinçlisin. Avucunu açtın ki, ne
altın var ne bakır.
Tamam, mı şimdi, altınlar elinde mi?
İşte iyi dediğimiz rejimler de öyle, rüyada
gördüğümüz altınlar gibi, gerçek hayatla
ilgisi yok. Lâfı, teorisi güzel diye, uygulaması da güzel mi olacaktı?
Güzel ise, yıllardır niye kavgası yapılıyor
da hâlâ tutmadı? Buna bir cevap bulursak,
mesele hallolur.

“Şahsiyetini ispat edenler, ölümsüzdür.”
Abdulkadir DURU
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ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

HER AN,
ANLAYIŞLI OLMAK İSTER MİSİN?
İsterimsin anlayışın her
an açık olsun da dimdik
av bekler gibi her olumu
kapsasın.
Kendini anınla yaşamak
merakın olursa, sana
önemli olan anlayış
kapının anahtarı verilir.
Hepimizin bildiği gl-bi,
her
kıpırdamamızda
anlayışımızla diri olmak
zorundayız. Hem diyebiliriz ki, yaşantımız anlamamıza
bağlıdır.
Konuşurken, dinlerken,
çarşıda, pazarda, alışveriş yaparken, anamızla, babamızla, eşimizle,
çocuklarımızla, yakınlarımız ve uzaktakilerimizle bütün münasebetlerimizde; okuduğumuzu, tuttuğumuzu, yaptığımızı anlamak zorundayız. Daha şuraya
kadar açıklayalım ki;
gecenin zifiri karanlığında
yürüdüğümüz
zaman, ayakkabımızın
altında; sap mı, saman
mı, iplik mi, kıl mı var?..
Bu derece ince sezgilerimizden bile anlamak
zorundayız.
Anlayış nispetimiz ya da
ölçümüz nasılsa, hayatımızı anlayışımıza göre
ayarlarız. Cephede düşmanla çarpışırken bile
anlayışımızla galip gelir,
anlayışımızın kısırlığıyla
mağlûp oluruz.
Anlayışımız ne kadar
dikeyse, yani keskin
anlayışımız varsa, anlayışça o kadar geçerli
oluruz. Diğer taraftan
her bakımdan faydalarımız
çok
olur.
Anlayışımız ne kadar
kaba ve kör ise, o kadar
zararlı çıkarız. Öylesine
de geçersiz kalırız.
Hâlbuki yaratılışımızda
gözümüz görmek için
her an çabada olduğu gibi, anlayışımız da her
şeyi anlamak merakındadır. Ayrı bir varlık gibi
bizi anlamaya zorlar.
Gel diyelim ki; uyuyan
kişinin anlayışı körleşir.
Ama biz beşeri istirahat
uykusunu kastetmiyoruz. Gezerken, çalışırken olan uyur-gezer
benzerliğin-deki uykudan söz ediyoruz. Yani
gaflet uykusu denilen
içimizdeki
düşmanı
açıklamaya çalışıyoruz.
İşte o gaflet uykusu

yakamıza çöktükçe, her
tür anlayıştan mahrum
kalır, her olayda mahcup düşeriz.
Meselemizi az da olsa
anladık. Anladık ki, define gibi insan olsak, anlayışımız kabalaştı mı,
acizlik de beraber bizi
karanlık gibi kaplıyor.
Öyleyse
anlayışımızı
dimdik hale getirmenin
çaresini hiç de ihmâl
etmeyelim. Uyanıklık
insana, dayanağından
gelir. Anlamak, bilmenin
kapısı olduğuna göre;
neye, nasıl dayandığımızı anlamak ve bilmek
zorundayız.
Tecrübesi gayet kolay.
Dayanağımızı bilmediğimiz zaman, anlamak
istediğimiz her merakımızı geçiştiriyoruz. Bu
yüzden hem içimiz sıkılıyor, hem de uyumaya
devam ediyoruz istemeyerek.
Evet, neye dayandığımızı bilmemiz, bizi bunca
dertlerden kurtaracak.
"Dayanak nedir?" diye
sorulmaz her halde.
Çünkü tarifi güç olduğu
kadar, anlaması kolaydır
dayanağın. Herkes neye
dayandığını çok iyi
anlar.
Bazı kimseler vardır ki;
günde bin varlığa dayanır. Meselâ; yalanına,
parasına, tabancasına,
dayısına, sopasına, dükkânına!.. Her ne icap
etse, o icaplara göre bir
şeye dayanır. İnsanoğlu
bu!.. Bazı insan da ömrü
boyunca bir tek şeye
dayalı yaşar. İşte öyle
ömür boyu bir tek dayanağı olanın, anlayışı
açıktır. Müspet olmayan
varlığa dayananın vay
haline!..
Hele bir de hayali olan,
mahiyetini
bilmeden
meçhul bir dayanağa
hayalen dayanırsa, gölgeden farksız bir ömür
sürer. Dana kadar bile
anlayışı olmaz öylesinin.
Anını kendisiyle yaşayan
insan, bunların hepsini
seçecek duruma gelir.
Kendisini mutlak selâmete çıkaracak bir anlayış gücüne ulaşır. Anını
kendinle yaşa ki; selâmet ışığın olan "anlama
dikeyine" varasın.
Kendini Anınla Yaşa!..
İnsanın hedefi Şereftir
diyoruz.
İnsan yaratılırken çatısı
böyle kurulmuştur da,
onun için hedefi şereftir
diyoruz.
İyi düşünelim!. . Şerefsizliği kim kabul eder?. .
Tüm insanlığı adının
uğrunda sürükleyen, onun
için harpler yapılan, fetihler olan şeref, nasıl bir şeydir?. .
Adının bile peşinde bu
kadar istekle koşan insan,
şerefin gerçek yüzüne
kavuşmayı artık hak etmemiş midir?.
Siparişleriniz için
0 212 518 23 97
veya
www.ozdengazetesi.com.tr
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Sungurlu Mesleki Eğitim
Merkezinden örnek uygulama
Müdürlüğü tarafından bünyesindeki usta, kalfa ve çırak
öğrencileri ile koordinasyon
sağlanarak bu ihtiyacın giderilmesi için program yapıldı.
Öncelikle yenilenmesi gereken
Atatürk Büstünün İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile nasıl
yenilenebileceği kararlaştırıldı.
Daha sonra profilin üzerine
yapılacak mermer kaplama için
kalfa adaylarından yardım alındı. Yine mermer üzerine yazılacak yazı ve semboller için
Merkezi ustalık yeterliliğini
kazanmış reklamcı ustalarından
faydalanıldı.

‘Hertelden’de

ÖĞRENCİLER İÇİN
İDEAL MEKÂN

Bahçe, orta kat ve teras olmak
üzere 3 kattan oluşan cafede,
öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabilecekleri ortam ve ihtiyaçları
olan bilgilere ulaşabilmeleri için
kütüphane imkanı sunuluyor.
Öğrencilerin bütçesini önemsediklerini belirten Kütük, fiyat listelerinin öğrenciler için uygun fiyatlar
olduğunu ve ekstra olarak öğrencilere yüzde 10 indirim uyguladıklarını söyledi.
Hertelden Nargile Cafe, doğum
günü, mezuniyet partileri, nişan ve
kına gecesi organizasyonları gibi
özel günlerin düzenlenebileceği
bir ortam sunuyor.
Kendilerine özel olan menülerle

faaliyet verdiklerini kaydeden
Kütük, "Standart menülerden
ziyade kendi işletmemize has olan
yiyecek ve kokteyller ile hizmet
veriyoruz" dedi.
Kütük, birçok işletmede tecrübe
edindikten sonra kendi işyerini
kurduğunu ve edindiği tecrübe ile
Çorum halkına en iyi şekilde, kaliteli, hijyenik ve güler yüzle hizmet
vermeyi hedeflediklerini belirtti.
Kütük, “Biz müşterilerimizi bir
günlük müşteri olarak görmüyor,
ailemizden biri olarak görüyoruz”
diye konuştu. Hertelden Nargile
Cafe, twister, okey, tavla, langırt,
jenga, satranç ve tabu gibi bir çok
oyun ile insanların eğlenceli
zaman geçirebileceği bir yer. işinde uzman personel.

18 YAŞ ALTINA TÜTÜN
YOK

Bünyelerinde nargilenin bulunduğunu belirten Kütük, 18 yaş altı
bireylere kesinlikle tütün ürünü
satışı yapmadıklarının altını çizdi.
Kütük, 18 yaş altına tütün satışının
yapılmayacağının bilinen ancak
toplumda bazen göz ardı edilen bir
kural olduğunu, kendilerinin ise
bu konuda taviz vermediklerini
söyledi.

Sungurlu Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürlüğü tarafından
"Her Okulun Bir Projesi Var"
projesi kapsamında hazırlanan
"Kardeşiniz Okul Olsun" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında Mesleki
Eğitim Merkezi tarafından
yapılan çalışmalar sonucunda
imkanlar ölçüsünde ihtiyacı
olan dezavantajlı durumdaki
okullar tespit edildi. Yapılan
çalışmalar sonucunda İlçemiz
Beşkız Köyü İlkokulu'nun
Atatürk Büstü, projeksiyon,
elektrik ve internet erişim kablolarının montaj ihtiyacının
olduğu belirlendi.
Mesleki
Eğitim
Merkez

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra büst montajı için
Merkez Müdür ve Müdür

iddialarına
yanıt
veren
Yıldırım, tekrar aday olmayacağını vurguladı.
“İki dönemdir Çorum SMMM
Odasının başkanlığı görevini
yürüttüğümden 29 Mayıs 2016
tarihinde yapılacak oda seçimlerinde aday olmam kanunen
mümkün değildir” diyen
Yıldırım, genel kurul toplantısının bu hafta sonu yapılacağını
ancak çoğunluğun sağlanamayacağı gerekçesi ile 28-29
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.
Odalarına kayıtlı 398 üyenin
bulunduğunu dile getiren

Ýkindi :16.37

Akþam:20.01

Yatsý :21.40

ÇRT’ de Bugün

cihazlarının, elektrik kablolarının ve internet erişim kablolarının döşeme işlemi tamamlandı.

Yıldırım, aday olacağı
iddialarına yanıt verdi
Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı
Muzaffer Yıldırım, Çorum
SMMM Odasının olağan
seçimli genel kurul toplantısının yaklaştığını belirterek, odalarda üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapanların aradan iki dönem geçmedikçe yönetim kurulu üyesi olarak
seçilmesinin yasak olduğunu
açıkladı.
Dün SMMMO’da yönetim
kurulu üyelerinin
katılımı ile bir toplantı düzenleyerek, aday olacağı

Güneþ:05.14

Öðle :12.44

13:00 Haberler
13:20 Dikkat! Bulut Çıkabilir
16:00 Haberler
16:20 Konser: Gripin
18:00 Haberler
18:20 Konser: Hüseyin Turan
20:30 Haberler
21:00 Kültür Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Önce Sağlık
01:00 Haberler

Yardımcıları ile Beşkız Köyü
İlkokuluna gidilerek montaj
işlemi tamamlandı.
Projenin sürdürülebilirliği kapsamında daha sonra ihtiyaç
hasıl olan elektrik, projeksiyon
ve internet erişim kablolarının
montaj işlemi Merkezimiz
Elektrik Tesisat ve Pano
Montörlüğü meslek dalı çırak
öğrencileri ve Merkez idarecileri koordinesinde yapıldı.
Yapılan montajlama işlemi ile
söz konusu okulun tüm kabloları güvenlik kapsamında kanal
içerisine alınarak projeksiyon

mikrofon sende

Sürekli ve hızlı gelişen bir dünyada zevkler de her geçen gün değişerek artıyor. Cafelerde alışagelmiş olan canlı müzik dinletisinin
yetersiz kaldığı anda "karaoke"
alternatifi insanlar için ayrı bir
eğlence oluşturuyor. Çorum'da da
bazı cafeler karaoke hizmeti vererek insanların istedikleri şarkıyı
kendilerinin söylemesine imkan
sağlıyor.
Yavruturna Mahallesi Kavukçu
Sokak No:42'de hizmet vermeye
başlayan Hertelden Nargile
Cafe'de karaoke hizmeti ile insanların özgürce şarkı söyleyebileceği
bir mekan oluşturuyor. Cafe işletmecisi Samet Kütük, birçok cafenin belirli günlerde karaoke hizmeti verdiğini, ancak Hertelden
Nargile Cafe'de her gün saat 19.00
itibariyle karaoke hizmetlerinin
devam ettiğini belirtti.
Kütük, ilerleyen süreçte karaoke
hizmetinin yanı sıra canlı müzik
hizmeti de vermeye başlayacaklarını söyledi. Her yaş grubundan
insanların rahatlıkla gelebileceği
nezih bir ortam olan Hertelden
Nargile Cafe, özellikle üniversite
öğrencilerine göre dizayn edilmiş
bir mekan.

NAMAZ VAKÝTLERÝ
Ýmsak :03.26

Tarihte Bugün

18 Mayıs 1284 Jönköping, resmen İsveç kenti
oldu.
18 Mayıs 1804 Napolyon Bonapart, Fransa
İmparatoru ilan edildi.
18 Mayıs 1871 Paris Komünü eşit işe eşit ücret
verilmesini kabul etti.
18 Mayıs 1897 İrlandalı yazar Bram Stoker'ın
Dracula adlı romanı yayımlandı.
18 Mayıs 1910 Çıplak gözle görülebilen tek kuyrukluyıldız olan Halley kuyruklu yıldızı,
Dünya'nın çok yakınından geçti.
18 Mayıs 1929 Suşehri'nde 6,1 büyüklüğünde bir
deprem meydana geld: 64 kişi öldü.
18 Mayıs 1941 Alman zırhlısı Bismark ve ağır
kruvazör Prinz Eugen, Ren Egzersizi
(Rheinübung) Harekatı için denize açıldılar.
18 Mayıs 1943 Adolf Hitler müttefiki İtalya'nın
teslim olmaya yönelmesi üzerine Alaric
Operasyonu'nu başlatarak İtalya'nın Alman ordularınca istilası emrini verdi.
18 Mayıs 1944 Josef Stalin Kırım Tatarlarını
Kırım Yarımadasından sürgün etti. Sürgün edilen
193.865 Kırım Tatarının %45'i sürgünde hayatını
kaybetti.
18 Mayıs 1968 Fransa'da "Mayıs Ayaklanması"
sürüyor. Devlet Başkanı Charles de Gaulle
Romanya'daki ziyaretini beklenenden 12 saat
önce bitirerek ülkesine döndü. Sinemacılar
Cannes Film Festivali'ni işgal etti. Önde gelen
Fransız film yönetmenleri eserlerini yarışmadan
çekti, jüri istifa ederek festivali sona erdirdi.
18 Mayıs 1969 Apollo Projesi: Apollo 10 fırlatıldı.
18 Mayıs 1974 Hindistan, Pokhran eyaletindeki
Racastan Çölü'nde ilk nükleer silah denemesini
başarıyla gerçekleştirdi. Gülümseyen Buda adını
verdikleri bu proje, Hindistanı nükleer silah sahibi olan 6. ülke yaptı.
18 Mayıs 1976 Başbakan Süleyman Demirel'in
hayali mobilya ihracatı suçundan tutuklu yeğeni
Yahya Demirel, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından tahliye edildi.
18 Mayıs 1980 ABD'nin Washington Eyaleti'nde
bulunan St. Helens Dağı'nda meydana gelen volkanik patlama 57 kişinin ölümüne ve 3 milyar
dolar da maddi zarara yol açtı.
18 Mayıs 1986 Çernobil Nükleer Santrali'ndeki
patlamanın ardından Atom Enerjisi Komisyonu
Başkanı Prof. Ahmet Yüksel Özemre, "radyasyonda endişe edilecek bir şey yok" dedi.
18 Mayıs 1987 İstanbul'da ilk deniz otobüsleri
işlemeye başladı. İlk seferler Bostancı-Kabataş
arasında yapıldı.
18 Mayıs 1990 Fransa'da, üzerinde değişiklik
yapılmış bir TGV treni saatte 515.3 km sürate erişerek yeni bir demiryolu hız rekoru kırdı.
18 Mayıs 1995 Gazi Mahallesi olaylarını protesto
gösterisi sırasında gözaltına alınan ve bir daha
haber alınamayan Hasan Ocak'ın Altınşehir
Mezarlığı kimsesizler bölümüne gömüldüğü ortaya çıktı.
18 Mayıs 1996 Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel'e, İzmit'te İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Demirel,
olaydan yara almadan kurtuldu. Koruma Müdürü
Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından yaralandı.
18 Mayıs 1997 MHP kurultayında kavga çıktı.
Kurultay, hakim kararıyla bir ay ertelendi.
18 Mayıs 2000 Doç.Dr. Bahriye Üçok'un katledilmesinde kullanılan pakette tespit edilen parmak
izinin, Umut Operasyonu çerçevesinde yakalanan
Ferhan Özmen'e ait olduğu belirlendi.

VEFAT EDENLER
HASAN DOĞANCI
Hamdiköy' den gelme, Levent ve Bülent DOĞANCI' nın
babası, Ünal IŞIK ve Cemil AKKUŞ' un kayınpederi;
Hasan DOĞANCI vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
EMİNE EKER
Berk Köyü' nden gelme, Cahit ve Osman EKER' in
annesi; Emine EKER vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.
YETER SAKALLI
Keklik KURT, Fadime YILMAZTÜRK, Emine PALABIYIK,
Veli SAKALLI ve Cemal SAKALLI' nın annesi, Yusuf
KURT ve Emlakçı Esnafından Hasan YILMAZTÜRK' ün
kayınvalidesi; Yeter SAKALLI vefat etmiştir. Allah
Rahmet eylesin.
MAHMUT GAZAZ
Elektronikçi Esnafından Murat ve Ferhat GAZAZ' ın
babası, Şoför Esnafından; Mahmut GAZAZ vefat etmiştir. Allah Rahmet eylesin.

Yıldırım, SMMMO başkanlığı
için şu anda 4 listenin bulunduğuna dikkat çekti. (Ebru
ÇALIK)
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‘Başımızı öne eğecek
hiç bir şey yapmadık’

Çorum Belediyespor Kulüp Başkan
Yardımcısı ve Mali As Başkanı
Mustafa Özbayram, 3 yıllık görev
süreleri boyunca başlarını öne eğdirecek hiçbir şeye imza atmadıklarını söyledi. Dün yapılan kongrede
konuşan Özbayram, bazı yerel
gazetelerde çıkan haberler ve köşe
yazılarıyla ilgili olarak cevap niteliğinde yaptığı konuşmasında kendilerinden önce 150-200 kişiye oynayan takımın bugün 7-8 bin taraftarı
stada çektiğinin altını çizdi.
Belediyespor’un sadece profesyonel futbol takımından ibaret olmadığını söyleyen Mustafa Özbayram, mali tablonun da bu yönde
şekillendiğini dile getirdi. Göreve
geldikleri günden itibaren takımın
ilk sezon Play-Off’un kapısından
döndüğünü ifade eden Özbayram,
geçtiğimiz sezon final oynadıklarını, bu sezonda finali 1 golle kaçırdıklarını kaydetti.
Yönetim içinden şampiyonluğu
istemeyenler olduğu yönündeki
açıklamaları kabul etmediğini dile
getiren Özbayram, “Bu eleştiriyi
kabul etmemiz mümkün değil.
Varsa böyle birilerinin isimlerinin
açıklanması gerekiyor. Yoksa hepimiz zan altında kalıyoruz.
Transferde yapılan çalışmalar

Teknik Heyet tarafından planlanıyor ve oluşturulan komite tarafından karara bağlanıp başkanı iletiliyor. Tüm yöneticilerimiz üzerlerine
aldıkları görevlerini yerine getirmenin çabası içindeler. Bu insanların hepsinin asli işleri var bundan
artan zamanda Belediyespor için
çalışıyorlar. Çorum Belediyespor,
Çorum’u kucaklamıştır bunun en
güzel örneği son oynadığımız
Niğde maçını 7--8 bin taraftar izledi. Belediye Başkanımız 15 bin
kişilik stadın ihalesini yaptı, ardından tesisin ihalesini. Alt yapımız
Akademi ligine gidiş gelişte sorun
yaşıyor diye otobüs lazım denil de
başkanımız onu da aldı. Şeffaflık
konusunda Başkanımızın dediği
gibi bir lira verenin hesap sorma
hakkı var. Merak eden olursa lojmandaki bilgisayarımızda tüm harcamalar ve gelirler kayıt altındadır
gösterebiliriz. Transferde bütçemize ve yapımıza uygun isimlerle
anlaştık. Kulübü bugüne kadar
borçsuz olarak getirdik. Bugün itibariyle kulübün SGK veya vergi
borcu bulunmuyor. Futbolcuların
ilk yarı itibariyle hakedişleri ve
primlerden tek kuruş alacakları
yok. İçerde 7-8 maç başı alacakları
var onları da sezon sonunda getir
götür maddesine göre tutuyoruz.
Yaşadığımız her yıl kazandığımız
tecrübelerle daha iyi olduğumuzu
görüyoruz. Eleştiriye açığız ancak
açık ve net olması gerekiyor. Biz
yönetim olarak kulübü daha iyi yerlere getirebilmek için uğraşıyoruz.
Bugüne kadar bize her türlü desteği
veren
Onursal
Başkanımız
Muzaffer Külcü ve Başkanımız
Zeki Gül’e çok teşekkür ediyorum.
Biz gereken dersleri çıkarttık ve
ona göre hareket edeceğiz’ şeklinde
konuştu.

En Düşük

Tarih

18 Mayıs Çarşamba
19 Mayıs Perşembe
20 Mayıs Cuma
21 Mayıs Cumartesi
22 Mayıs Cumartesi

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
9
8
7
5
4

19
18
21
22
19

Hadise

G.G.SAĞANAK YAĞIŞ
PARÇALI BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

PARÇALI BULUTLU

G.G.SAĞANAK YAĞIŞ

NÖBETÇİ ECZANELER
ÝSBÝR
213 89 09
ElitPark Has. Krþ.

E

ALBAYRAK
227 77 62
Tarakçý 8.Sk.32/A

Belediyespor’da olağan

genel kurul yapıldı

Çorum Belediyespor’un olağan
genel kurul toplantısı dün yapıldı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye
Konferans Salonu’nda yapılan
kongre saat 12.30’da başladı.87
delegeden 41’inin katılımıyla
yapılan kongrede divan başkanlığına Haşim Avcı, katip üyeliklere
ise Mustafa Kanat ve Mustafa
Satır getirildi.
Çorum Belediyespor Kulübünün
son 3 yılındaki hesapları, faaliyet-

leri ve denetim kurulu raporu oy
çokluğu ile ibra edildiği kongre
Kulüp Başkanı Zeki Gül ve yönetim kurulu üyelerimiz de katıldı.
Kongre divan üyelerinin seçiminden sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının
okunmasıyla devam etti. Stat
Müdürü Kemal Kan, faaliyet
raporundan sonra Zeki Gül yönetiminin 2013-2014 ve 2015 yıllarındaki kesin hesap bilançolarını

okudu. Bilançoya göre, 2013 yılının gelir ve giderleri 2 milyon 706
bin 751 lira 57 kuruş, 2014 yılının
gelir ve giderleri 4 milyon 654 bin
382 lira 93 kuruş, 2015 yılının
gelir ve giderleri ise 5 milyon 212
bin 988 lira 71 kuruş. 2016 yılının
ara gelir ve giderleri de 920 bin
351 lira 11 kuruş. Bu bilanço da
oy çokluğu ile kabul edilip ibra
edildi. Bilançodan sonra 2016
yılının tahmini bütçesi okundu.

Bütçede, tahmini gelir ve giderlerin 5 milyon 110 bin lira olduğu
belirtildi. Tahmini bütçenin de oy
çokluğu ile onaylanmasından
sonra Kulüp Başkan Yardımcısı
ve Mali Asbaşkanı Mustafa
Özbayram bir konuşma yaptı.
Özbayram, yönetimde bulundukları 3 yıllık süreçte yapılan çalışmaları özetlerken, eleştirilere
cevap verdi.

‘SGK reformlara odaklanmıştır’
S
osyal Güvenlik İl Müdürü Duran

Cesur,
Sosyal
Güvenlik
Kurumunun artık nereden nereye
geldiği tartışmalarını bir kenara bırakıp ve
reformlara odaklandığını söyledi.
Cesur, “Kat ettiğimiz mesafelerle övünmek
yerine bu husustaki takdiri vatandaşlarımıza bırakan bir yönetim anlayışı ile hep
daha iyisini sağlamanın gayretinde olacağız. Özellikle, reformcu karakteri ile
Kurumumuza ve Bakanlığımıza yeni bir
soluk kazandıran Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımızın imzası ile yapacağımız iyileştirmeler yarının Sosyal
Güvence Modelinin temellerini oluşturacaktır. Sosyal Güvenlikte ikinci faz çalışmaları ile çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Haftalarımızda
müjdeler vermeye devam edeceğiz” dedi.
10’uncu yılını dolduran kurumun, geleceğe; daha kaliteli ve gelişen teknoloji ile
yarışan bir sağlık hizmeti finansman paketi ve daha etkin bir sigortacılık hizmeti ile
gireceğini dile getiren Duran Cesur, yazılı
açıklamasında şunları ifade etti:
“Üç ayrı kurumun Sosyal Güvenlik
Kurumu çatısı altında birleştirilmesinin
10.yılındayız. Bu yılki Sosyal Güvenlik
Haftası etkinliklerimiz boyunca, Sosyal
Güvenlik Kurumunun bu 10 yıllık süreçte
kat ettiği mesafeleri ve yapılan düzenlemeleri sizlerle ve vatandaşlarımızla paylaşacağız.
Aynı zamanda, Sosyal Güvenlik bilincinin,
ilköğretim çağından başlayarak hayatın
tüm aşamalarında oluşturulmasına ve
zinde tutulmasına yönelik çalışmalarımız
ile bu konuda elde ettiğimiz sonuçlar hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

Kamuoyu nezdinde çok büyük karşılık
bulan ve memnuniyetle değerlendirilen bu
reformlardan da söz edeceğiz. Kurum olarak, sizleri; Kurumumuzun faaliyetleri, son
dönemde hizmet verdiğimiz ve hizmet
aldığımız kesimlere yönelik yaptığımız
iyileştirmeler ve yeni dönemde de yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
1
Kasım
seçimlerinin
ardından
64.Hükümet eylem planında yer alan
hususlar ve sürecin devamında yapılan tespitler ışığında vatandaşlarımız lehine birçok iyileştirme yapılmıştır.
Çalışmalarımız, Kurumuzun hizmet kalitesini artırma gayreti içerisinde olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetlere daha
kolay ve hızlı ulaşmasına yönelik imkânlar
sağlama mücadelesi şeklinde devam
etmektedir.
İl
Müdürlüklerimiz,
Kurumumuzun taşra teşkilatını oluşturmakta olup vatandaşlarımız için yerinden
çözüm hizmetleri sunmaktadır. Taşra teşkilatımız, vatandaşlarımızın işlerini ve ailelerini geride bırakıp Kurumumuzun merkez hizmet birimlerine müracaat etmesine
gerek kalmaksızın tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve sorunlarını çözebilecekleri
kabiliyetlerle
donatılmıştır.
Vatandaşlarımızca cevaplanan memnuniyet anketlerinde, Çalışma Bakanlığımız ve
bağlı ilgili kuruluşlarına artan güven ve
memnuniyet oranları da, bu hizmeti yerine
getirmedeki gayretimizin somut meyveleridir.
Lise’de öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize,
bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup
olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek
kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik
hakkı getirildi.
Örneğin, gencimiz liseden 18 yaşında
mezun olduğunda 20 yaşına kadar, 17
yaşında mezun olduğunda 19 yaşına kadar
sosyal güvenceli olacaktır. Aynı şekilde,
daha önceki uygulamalarda üniversitede
öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri
devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 25 yaşına kadar
sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı.
Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup

olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek
kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik
hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz Üniversiteden 23 yaşında mezun olduğunda 25
yaşına kadar, 22 yaşında mezun olduğunda
24 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır.
Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla
da sınırlı kalmadı. Tüm gençlerimizin 25
yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası
Prim Borçlarının tamamını siliyoruz.
Yönetmelik çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından, yaklaşık 3,5 milyon
gencimizin yaklaşık 4 milyar TL borcunu
tamamen siliyoruz. Sosyal Güvenlik
Kurumu olarak, özellikle bir Sosyal
Güvenlik Haftasında, geleceğimizin teminatı gençlerimize müjdeler vermekten son
derece memnunuz.
Gençlerimizin istihdamı ve çalışma hayatına katkıları başta olmak üzere kendilerine
yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam
etmektedir. Gençlerimiz kendilerine sık sık
müjdeler vereceğimizden emin olsunlar…
Bayan memurlarımıza yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Doğum izinlerinin bitiminden sonra çocukları ilköğretime başlayana kadar bayan memurlarımız yarı
zamanlı çalışabileceklerdir. Böylece bayan
memurlarımız çalışma hayatına devam
ettikleri gibi annelik görevlerini de yerine
getirme imkânı bulacaklar.
Kalkınmada öncelikli iller arasında yer
alan ilimiz, teşvik kapsamında olup, daha
önce 10 sigortalı çalıştırma şartına bağlı
olan teşvikten yararlanma koşulu kaldırılmış olup, bir sigortalı bile çalıştıran işyerlerimiz teşvik kapsamına alınmıştır.
Asgari ücretin 1300 TL'ye yükseltilmesi
nedeniyle işverenlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla, işverenlerimize 100 TL
asgari ücret desteği sağladık. Bu uygulama
ile işverenlerimizin yükü hafiflemiş ve
işyerinden olağan dışı işçi çıkartma süreci
yaşanmamıştır. İşverenlerimiz, işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların işlemlerini
elektronik olarak e-bildirge üzerinden gerçekleştirmektedir.
Daha önce işverenlerimiz bu sistemde kullandıkları şifreleri temin etmek için şahsen
veya vekilleri ile kurumumuza müracaat
etmek durumundayken, yapılan düzenleme
ile şifre teminini de elektronik olarak
bulundukları yerden yapabileceklerdir.
Böylece, işverenlerimiz ve sigortalılarımızın işlemlerinde muhtemel gecikmelerin

önüne geçilmiş ve şifre teminindeki zaman
ve sermaye kayıpları önlenmiştir. Doğum
yapan veya evlat edinen sigortalı bayanlarımıza da yarım çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir. Sigortalımız burada 15
gün çalışmakta, 15 günlük ücret almakta
ve işvereni de sadece 15 günlük prim yatırmaktadır. Sigortalımızın doğum ya da
evlat edinme nedeniyle eksik kalan 15 günlük ücreti ve primi Türkiye İş Kurumu
tarafından karşılanmaktadır.
Bu özel uygulama ile annemiz 15 gün
çalıştığı halde 1 aylık maaş almakta ve 1
aylık primi yatırılmaktadır. Eskiden 10
günden az çalışma süreleri iş kazası ve
meslek hastalığı yönünde teminat altına
alınamıyorken, yapılan iyileştirme ile 10
günden az çalışanlar da iş kazası ve meslek
hastalığı yönünden sosyal güvenceye
kavuşturulmuşlardır.
Özellikle ev hizmetlerinde çalışan ve işin
tabiatı gereği 10 günden az hizmeti bulunan sigortalılarımız için gerekli elektronik
uygulamalar açılarak her bir hizmet günlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Ev
hizmetlerinde 10 günden fazla ve sürekli
hizmet verilen yerler için, işverenlerimize
özel iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre,
işyeri ve sigortalı tesciline ilişkin belgeler
bir kez düzenlendiğinde her ay otomatik
olarak yenilenmektedir.
Kadınlarımıza üç defaya mahsus olmak
üzere doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Böylece aile hayatının sürekliliği sağlanmış ve kadınlarımızın çalışma hayatındaki varlıkları korunmuştur. Tüm İşçi ve
Bağ-Kur Emeklilerinin aylıklarına 100 TL
seyyanen zam yapılmıştır.
Emeklilerimizin aylıklarından kesilmekte
olan Sosyal Güvenlik Destek Primini kaldırdık. Mart ayı itibariyle bütün kesintiler
sona ermiş, yersiz kesinti varsa da iade
edilmiştir. Böylece emeklilerimizin maaşında %10’luk bir artış daha gerçekleşmiştir.
Emeklilerimize talepleri halinde aylıkları
konutlarında ödenmektedir. Bu güne kadar
yaklaşık 10.000 emeklimizin maaşını
konutunda ödedik. Yine istemeleri durumunda emeklilerimiz, üç aylık maaşlarını
peşin olarak alabiliyorlar. Bayramlarda da
emeklilerimizin maaşını bayram ihtiyaçlarını giderebilecek bir zamanlama ile ödeyerek, bayram sevincini vaktinde yaşamalarını sağlıyoruz. Polislerimizin ve uzman
erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergeleri

3000’e çıkarılmış, emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılmıştır. Bu kadrodan
emekli olan personelinde maaş intibakı
yapılmıştır.
Kurumumuz dijital platformda ve sosyal
ağlar da son derece aktif bir hizmet vermektedir. Web sayfamızda güncel gelişmeler anlık olarak verilmekte, hizmete ilişkin
duyuruların yanı sıra tescil ve prim bilgileri, sigortalılık bilgileri, emeklilik hizmetlerine ilişkin birçok uygulama bu ekrandan
sunulmaktadır. Sigortalılarımız ve işverenlerimiz, işlemlerinin çoğunu internet ortamında gerçekleştirebilmektedir.
Modern Dünyanın her türlü iletişim araçlarına entegre olmuş bir şekilde başta sosyal
medya araçları olmak üzere sınırsız bir erişim imkanıyla sosyal güvenlik hizmetini
sürdürüyoruz.
Kurumumuz internet uygulamaları ile
SGK TV, sigortalılarımıza anlık bir yönlendirme hizmeti sunmaktadır. İlköğretim
çağındaki çocuklarımızda sosyal güvenlik
bilincinin oluşması, çocuktan aileye doğru
bir eğitim modeli uygulanması kapsamında, çizgi filmlerimiz ve çocuk dergilerimiz
yayımlanmıştır. Alo 170 hattı ile de, vatandaşlarımızın kurum hizmetlerine ilişkin
tüm sorularına cevap verilmeye devam
edilmektedir. Merkezimizi arayan işitme
engelli vatandaşlarımıza dahi hizmet verilmektedir. Merkezlerimizde özellikle kadın
ve engelli istihdamı noktasında pozitif
ayrımcılıklar
yapılmaktadır.
Sigortalılarımız tüm kurum hizmetlerinin
aksayan ya da sabote edilmek istenen
işlemleri için bilgilendirme hattımızı bir
ihbar hattı olarak da kullanabilmektedirler.
Özellikle son dönemde sıklıkla rastlanan;
sahte işyeri, sahte sigortalılık ve kayıt dışı
istihdam şikâyetleri hızlıca değerlendirilerek herhangi bir mağduriyet oluşmasına
engel olunmaya çalışılmaktadır. Bu haliyle
Alo 170, ülkemizin en hızlı geri dönüş sağlayan ve çözüm üreten bilgi edinme uygulamasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Sosyal Güvenlik haftasına, ülkemizin
neredeyse yüzde 100’ünü kapsayan bir
Genel Sağlık Sigortası ile girmiş olmakla
gurur duyuyoruz.
Kapsam ve derinlik bakımından, herhangi
bir sağlık sigorta paketi ile karşılaştırılması mümkün bile olamayacak kadar geniş
olan Kurumumuz hizmetleri birçok Avrupa
ülkesinde verilen hizmetlerden daha kalitelidir.”

